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 לייהט רע טיווצ

 .ןַאשנעװנַאק םואעליבוי עטנהעצ יד

 קרָאונ ןיא ןערָאװעג ןעטלאהעג זיא ןַאשנעװנַאק עטנהעצ יד
 -אק רַאטס וינ ןיא ,1910 ,יאמ ןעט7 ןוא ןעט6 ,ןעט9 ,ןעט4 םעד
 .וינעווע ןָאטנניסקעל ןוא טירטס עט107 ,אניס

 סעטימַאק גנידנעטס ןוא עטמאעב עלאנַאיצַאנ יד

 ,1909--1910 רהָאי ןופ

 : עוויטוקעזקע לַארענעשזד

 ןַאמרעּפוק .שוד ןַאמרעשמ ,שטַאגלוב .ש

 וקצעוװַאס .ס ןַאמרעשמ סייוו ,ןהָאק .י

 וקסווָאלאפאר .א רערושזערט ,קַאז .ה

 וקצטילאוו .א גרובזניג .ר

 גרעבכַאה .ם המימס .א

 ןולאח .וו ןַאמדלעפ .ה

 ןייטשּפע .שזד ץימיווָאלָאװ .ב

 : עטימַאק לָארטנַאק

 רעקורב .שוד ןַאמרעשט ,שטיוװָאמַארבא .שזד

 םַארג .ה רעטערקעס ,גרעבלָאװ .מ

 רעטערקעס ,בורטנייוו . ןיוועל 9
 ןָאסּפיל .מ

 .קעס טנעטסוסַא ,דוהרעגנופ .ב
 ןהָאק .ה
 רָאמידיוא ,יקסוועשטניוו .מ ןַאמדירּפ .ב

 ונריוטַא ,ןָאדנָאל .מ ןירָאס .ד

 : עטימַאק םוירַאטינַאס

 רָאמקעּפס .מ ןַאמרעשט ,שטַאגורטפ .ל

 ןיקסַאר .נ רעטערקעס ,לָאּפאנא .ו

 ןרָאה .שוד

 : עטימָאק ןָאשוטיטסנַאק ןוא ָאַאל

 גרעבנייוו .ז ןאמרעשמ ,ןייטשּפע .א

 וקסלָאקָאט .ע רעמעוקעס ,דארניּפש .ב

 ןידלָאג .ה
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 : עטימאק סיּפָא םָאה

 ידיורב ןַאמרעשט ,םָאטכימ .מ

 סעמכַאר רעטמערקעס ,רעלומ .א

 ; סרָאטקעריד ףָא ררַאַאב לַאנַאישיײינ

 דנעלירעמ ,לושטלַא .וו קרָאי ןינ ,ףלָאװ

 ווריושזד ןונ ,רקנמ

 .ב

 .ק .ד ,ןייטשנערעב .י .ו =
 איניווליסנעּפ ,רעפיילש .מ

 .ֹב
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 דנַאלייא דאאר ,ףָארעזייר .א טוקיטקענָאק ,גרעבנורג

 רעוועלעד ,דלָאּפָאעל .ע .נ סיאָאנוליא ,ןָאסנענעב

 ,שטַאגלוב .ש ןופ ןערָאװעג טנעפעעג ןַאד זיא ןַאשנעװנַאק יד

 .מַאק .זקע רעד ןופ ןאמרעשט

 ןופ סאלאוו ,ס ןעוועג ןענייז ןָאשנעװנָאק ןופ ערעטערקעק יד

 ,קעס טנעטפיסַא רענידסלַאמעד רעד ,דוהרעגניפ ,ב ןוא 72 .רב

 .ר .ַא ןופ

 יד לייוו ,גנוציז ןייא ןעוועג זיולב זיא ,יאמ ןעט7 םעד ,תבש

 -נארא זיא סָאװ ,דאראּפ םעד ןיא טניליײטַאב ךיז ןעכַאה ןעטַאנעלעד

 -אּפ רעד .עטימַאק טנעמשזדנארא רעפפ יד ןופ ןערָאװעג טרישז

 ןוא גאטימבַאנ רעגײזַא 4 םורא ןעבױהעגנַא ךיז טָאה דאר

 -וירג ןופ כעשטנערב עלא טעמכ ,ןעדנוטש יירד טרעיודעג טָאה

 ,טגילייטאב ריז ןעבַאה קרָאיונ רעט

 -בכיוו ךס א ןענייז ןָאשנעװנַאק רעכילרהעי רעט-10 רעד ייב

 .ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןעסולשאב ןוא סעיצולאזער עניט

 סע ןעוו ,טייצ א ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ןָאשנעװנַאק עט10 יד

 טָא ,ןעטנארנימיא ןעגעק תוריזנ ןופ חרדס יד ןעגנאפעגנַא ךיז טָאה

 -אקירעמא םעד טיירנענוצ זייווכעלסיב ןעבָאה עכלעוו ,תוריזנ יד

 רעזנוא ןופ ןעריט יד ןעוו ,טייצ רעניטציא רעד וצ םלוע ןעשינ

 .ןעטנארגימיא ראפ ןערָאװעג ןעסַאלשענוצ ןעצנאנ ןיא ןענייז דנַאל

 -נַאק רעט10 רעד ףיוא עקאט -- ןעביוהעגנָא טָאה ,ר .ַא רעד

 ןופ םיאנוש יד ןעגעק גנוגעװַאב טסעטָארּפ עקרַאטש א --- ןאשנעוו

 ,עיצארנימיא רעיירפ

 םיאנוש יד סָאד ,טנאזָאּפמיא ױזַא ןעוועג זיא ןָאשנעװנַאק יד

 א .ר .ַא ןיא ןהעז וצ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה סאלק רעטייברא ןופ

 טימ ןוא עקַאטַא ןא טימ סױרַא זיא "זמיַאט, יד ,טכאמ עקרַאטש

 רעד זא ,גנַאלק א ןעזָאלענסױרַא טָאה יז .(*ןעדרָא ז'פיוא לובלב א

 *) ""ס "ינזמס8; 2127 7, 04
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 ןיא טינ טביולנ עכלעוו ,עיצַאזינַאנרַא עשיטסיכרַאנַא ןַא זיא ,ר .א
 . וו ,זַא .א ,גנונעדרַא ןוא ץעזעג

 רעד ןענעק עיצולאזער א ןעמונעננָא טָאה ןאשנעוונַאק יד

 ריאמ טנארטפיואַאב טָאה ןוא ןעננוטּפױהַאב עשלַאפ ס"זמיַאט,
 עלא ןיא עיצולָאזער יד ןעקישוצרעדאנַאפ ביורטנייוו .י ןוא ןַאדנַאל
 .ןעגנוטייצ

 ףיוא ןעמונעגנָא ןערָאוװעג ןענייז עכלעוו ,סעיצולאזער ערעדנא
 : ואשנעוונַאק רעטנהעצ רעד

 ןוא גרוטַאמַארד םענעברָאטשראפ ם'נופ ןעקנעדנא סָאד ןערהע וצ

 .(*ןידרָאג בקעי רעטכיד

 -העי-ןהעצ ענווז ראפ ,1 שטנערב ןופ ןיוועל .ּפ .רפ ןעקנאדאב וצ
 .ןאמעטימָאק-לָארטנָאק סלא גניר רעטייברא ןיא עטסנעיד עגיר

 ראפ סערגנַאק סטיוטס דעטוינוי םוצ ןָאיצולָאוער א ןעקיש וצ

 .ןַאשוירגומוא עוורפ

 רעשידיא רעד ןופ טיוברא עכילצינ ןוא עטוג יד ןענעקרענא וצ
 .ָארויב-סנָאוצַאטיגַא רעשיטסולאוצָאס

 ןוא עטימָאק סטנעמשודנַארַא ןָאשנעװנָאק רע-2פ יד ןעקנַאדַאב וצ
 .ןָאשנעװנָאק רעד וצ סטנעמשזדנארא ערעייז ראפ קרָאווג ןופ םרעבמעמ יד

 רעשיטסילאוצָאס רעד ןופ ןָאשנעװנָאק רעד ןערידנעמָאקער וצ
 ראפ ןעכערפשסיוא ךֹיז לָאז ןָאשנעװנָאק וד זַא ,אקירעמא ןופ יוטרַאּפ

 .ןאוצארגימיא עיירפ עטולַאסבא

 -ֿלָאפ ןעוועג ןענייז ןַאשנעװנַאק ןופ ןעסולשַאב עטסגיטכיוו יד
 ; ענידנעג

 ךיז ןעלעטש וצ טגארטפיואעב ןייז לָאז עטימָאק עוויטוקעזקע יד
 -בוראב ןוא סערגנָאק-סנָאוצארגימוא רענעיוו םעד טימ גנודניבראפ ןיא

 .סעשטנערב יד וצ םעד ןעגעוו ןעט

 -ּוטיגַא וצ טדָאמש רעדעי ןיא סעטימָאק ןָאינוי-דיירט ןעבָאה וצ
 .סומוינַאינוי-דוירט ן'ראפ ןער

 רלעג סָאד ןוא ,דנָאפ ןויטקעטָארּפ סויד שודויא דלָא םעד ןעפַאשוצבָא
 -םוא ןערעוו רעבמעמ םוצ לָאז טלהָאצעגנויא טָאה רעבמעמ רעדעי סָאװ
 רעד ןעוו ,טציא טגנַאלַאב רע ןעכלעוו וצ שטנערב םעד ךרוד טרהעקעג
 .רעווייוו א ןענייס טעוו רעבמעמ

 ַאזַא ןעטלַאהוצנָא שטנערב ןעדעי טרידנעמָאקער ןַאשנעװנָאק וד
 .גיליוויירפ --- דנָאפ ווװיטקעטָארּפ שודייא דלָא רעד יוו דנָאפ

 .1909 ינוי ןיא ןעבראטמשעג ןיא ןידרָאג בקעי )5
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 -נערב יד וצ ןעבעגעגרעביא ןערעוו לָאז טיפענעב לארענויפ ֹוד

 .ןעלהָאצ סע לָאז שטנערב רעדעי .סעשט

 -דנירג ַא ןעכַאמ וצ טגַארטפיואַאב ןייז לָאז עטימָאק וויטוקעזקע יד

 "עי סָאװ טיפענעב ןעטיוט רַאפ ןעגנולהָאצ יד ןעגעוו גנוכוזרעטנוא עכיל

 סנָאשיידנעמָאקער טימ ןעמַאזוצ טרָאּפער םעד ןוא ,טלהָאצ רבעמעמ רעד

 .סעשטנערב יד וצ ןעקישוצסיורַא

 ןעפור ךיז לָאז עכלעוו 10 ןופ עטימַָאק גודנעטס ַא ןעלהעוורע וצ

 ויוצ ןיא טלייהטוצ ןערעוו לָאז עטימָאק יוד ."עטימַאק לַאנַאושייקוידע;

 "וידע עכילדנומ רַאפ עטייווצ יד ,ןָאשייקילבוּפ רַאפ ענייא : סעטימָאק-בוס

 -סיורַא ,סרושטקעל עשיטַאמעטסיס ןערישזנַאררַא לָאז עטימָאק יד .ןַאשייק

 ןעריסערעטניא סָאװ ןעגַארפ ןעגעוו ןערושָארב ,ןעטפירשטיוצ ןעבעג

 -ורגיסגנידליב ןעדנירג ,ןעלוש-סגאטנוז וד ןעציטש ,גניר רעטייברַא םעד

 רַאפ ןעצונַאב ךיז ןעלָאז ןוא ,לַאנרושז ןעכילטַאנָאמ ַא ןעבעגסיורַא ,ןעּפ

 ןוא ןעגנוטיוצ עדנעגלָאפ ךרוד גניר רעטייברַא םעד רַאפ אדנַאגָאּפָארּפ

 עיירפ , ,"טלעוו רעטייברַא עשידיא ,"טפנוקוצ , ,"םטרעוורַאפ ,, : ןעלַאנרושז

 -םמעק רעשידיא, ,"ןעבעל עיונ סָאד , ,"רעטויברַא , ,"עמיטש רעטיווברַא

 ."רעירוק רעגעּפיניוװ, ןוא "רעפ

 ןופ דרַאָאב ירָאזיײװדַא םוירַאטינַאס ַא טריזינַאגרָא ןערעוו לָאז סע

 ןוא ,םויראטָאנַאס ןופ טייוו םינ ןעניואוו עכלעוו ,ןעסָאנעג ,םיריוטקָאד

 ענעדעישרעפ ןופ ןערָאסעּפָארּפ ןופ דרַאָאב לַאקידעמ גנוטלַאסנַאק ַא

 .טדעטש

 -נוא טינ ךילצעזעג ךיז ןעק גניר רעשייברַא רעד ואוו סטווטס ןיא

 .סעשטנערב ענייק ןעמונעגפיוא ןערעוו טינ ןעלָאז ,ןערירָאּפרַאק

 .ם ו ד נ ע ר ע פ ע ר

 ןענעק ךיז ןעלָאז ,2 ןוא 1 סַאלק וצ ןעגנַאלעב עכלעוו ןעיורפ

 1 סַאלק וצ ןעגנַאלעב רענעמ ערעייז ןעוו 8 סָאלק וצ ןערירעפסנַארט

 .2 רעדָא

 -רָא ןַא רהָאי 1 .רהָאי עלַא ןערעוו ןעטלַאהעג ןעלָאז סנָאשנעװנַאק

 -נָאק ירענידרָא ַארטסקע ןַא רהָאי ןעטייווצ םעד ןוא ,ןַאשנעװנַאק ירעניד

 .ןָאשנעוו

 טימ ,סויד ןופ םעטסיס סנעװדַא ןַא טרהיפעגניוא ןערעוו לָאז סע

 לָאז רהָאי ןעדעי .סויד יד ןערעכעה וצ גניר רעטייברַא ןופ טכער סָאד

 רהָאי-רַאדנעלַאק ןעדנעמוק םעד רַאפ סויד יד לעיפיוו טמיטשַאב ןערעוו

 -רָאפ ןיא ךילרהעי-לעטרעיפ טלהָאצעג ןערעוו ןעלָאז סויד יד ,ןייז לָאז

 .סיוא
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 רַאפ ןעביילב לָאז דנָאפ .ר .ר םעד רַאפ לַאטרַאװק ַא טנעפ 8 רעד

 עשידנעלסור ערערהעמ ןעשיווצ טלויהטוצ ןוא ,ןעוועג יוװ רהָאי ןעזיד

 .ןענָאוצַאזונַאגרָא

 1910---11 רהָאי םעד רַאפ רַאלָאד 9000 ןערעוו טגיליוועב לָאז סע
 -ברוד לָאז עכלעוו ,גניר רעטייברַא םעד רַאפ טייברַא לַאנָאושייקוידע רַאפ
 ןעויד רַאפ עטימָאק לַאנַאישיוקוודע עלעיצעפס ַא ןופ ןערעוו טרהיפעג
 .קעווצ

 ןעכולטַאנָאמ ַא ןעבעגסיורַא לָאז עטומָאק לַאנָאושייקוידע סָאד
 לָאז לַאנרושז רעועיד .גניר רעטייברַא ןופ ןעסערעטניא וד רַאפ לַאנרושז
 -רושז רעד .סַאלק עטייווצ ןוא עטשרע רעבמעמ ןעדעי וצ טקישעג ןערעוו
 .לַאטרַאװק ַא טנעס 8 ווװ רחעמ טוינ רעבמעמ ןעדעי ןעטסָאק לָאז לַאנ

 ןוא קרָאי וינ רַאפ סרענימַאוקע לַאקידעמ טקירטסיד ןעבָאה וצ
 -קע לַאקידעמ יד .ןעטַאדידנַאק עיינ ןופ ןערינימַאזקע סָאד רַאפ ,ירטנָאק
 -לעוװ ,עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ טלעטשעגנָא ןערעוו ןעלָאז סרענימַאז
 .דרַאָאב לַאקידעמ ַא טימ ןעהטַארעב רעהירפ ךיז ןעלָאז עכ

 רַאפ רַאלָאד 1 ןעלהָאצנייא ןעלָאז רעדילגטימ ענעמוקעגנוורַא עוונ
 -סיוא רעבמעמ רעדעי ןעק רַאלָאד 1 םעד .דנָאפ גנודליב םויראטאנאס םעד

 .םישרעבמעמ ןופ רהָאו 2 עטשרע יד ןופ טייצ ןיא ןעלהָאצ

 טנעס 00 טימ ןערעוו טסקעטעג רֶהָאו ןעזיד לָאז רעבמעמ רעדעי

 ןעפרַאד סָאװ סגנידליב עגיטיונ וד ,דנָאפ גנידליב םוירַאטינַאס םעד רַאפ

 .טכַאמעג ןערעוו

 ראפ םווראטינַאס רעוונעד :סנַאשומיטסניא עדנעגלָאפ וד ןעציטש וצ
 "ומעייסַאס ףעולער ןוא ןויטּפמָאסנָאק שיאושזד, רעד ןופ עגיטכיזדנוווש
 | .רהָאי ַא רַאלָאד 800 טימ

 900 טומ סרעקוומ קנָארמ ןוא סרעקוומ סווק טוס עדנעקוירטס יד
 .רַאלָאד

 .רַאלַאד 100 טימ ָארויב סנָאיצַאטיגַא עשידיא יד

 .רַאלָאד 800 טימ רעוונעד ןיא סרעבמעמ וויטּפמָאסנָאק יד
 100 טימ ,רהָאו 79 טלַא זיא רעכלעוו 2 שטנערב ןופ רעבמעמ ַא

 .רַאלָאד

 -ָאישיונ ןוא עטימָאק לָארטנָאק רעד טימ ןעמַאזוצ וויטוקעזקע יד
 ַא ןעווולוצפווא טכער סָאד ןעבָאה ןעלָאז סרָאטקעריד ףָא דרַאָאב לַאנ
 -עג טלעדנַאה עטימָאק טייטס יד זַא ןעסולשעב ייז ןעוו ,עטימָאק טויטס
 -פיוא טרעוו עטימָאק טייטס ַא ןעוו .גניר .ברַא ןופ ןעסערעטניא יד ןעג
 םודנערעפער א ןעקישסיורַא דלַאב עטימָאק וויטוקעזקע יד לָאז ,טזיילעג

 .עמימָאק טייטס רעדנַא ןַא ןופ גנולהעוורע יד רַאט
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 א טימ ןערָאװעג ןעסַאלשעג ןזיא ןָאשנעװנַאק םואעליבוי יד

 .ןַאדנַאל ריאמ ןופ עדער רענהעש גידריווקרעמ

 רעד ןעבעגעגרעביא ןעלָאקַאטַארּפ יד ןיא טרעוו סע יװ טָא

 ; ןָאשנעװנַאק ןופ סולש

 ןָאשנעװנָאק יד טעוװ רע זַא ,טרעלקרע גרעבנייוו .רפ ןַאמרעשט רעד,

 טָאה סָאװ םענויא וצ ןעבעגרעביא רע טעוו טייברא עזיד זא ,ןעסילש טיג

 םעד ןעלעטשרָאפ םעוו רע זַא ,טגָאז רע ןוא .רע יוו טנעידרעפ רהעמ סָאד

 .ןָאדנָאל ריאמ .נעג רָאפ טלעטש רע ןוא גניר .רַא ןופ רעבמעמ ןעטסטבילעב

 סע ןוא .ןעיירשעג ַארוה ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא ןופ טמערוטש לָאה רעד

 .ךיז טגיהורעב םלוע רעד זיב גנַאל רהעז טרעיוד

 ןעפעיט ןופ גידנעמוק .ןעוועג סע ויא עדער עגידריווקרעמ ַא ןוא

 ןעדנוצעגנָא עדער עטדעטסיוגעב ס'נָאדנָאל .געג טָאה ,רענדער ןופ ןעצרַאה

 סעכלעוו ,ןעטַאגעלעד יד ןופ רעצרעה יד ןיא סומזַאיזוהטנע ןופ םַאלפ ַא

 ךיז טניפעג סע ואוו דנַאל ןופ לעקניוו ןעדעי ןיא ןערעוו ןעגָארטוצ טעוו

 .גנור רעטייברַא םעד ןופ ליוהט ַא

 בניר רעטייברַא םעד ףיוא, :טגָאועג רע טָאה סערעדנא ןעשיווצ

 .אקירעמַא ןיא רעטייברַא עשידיא יד ןעריזינַאקירעמַא וצ קלח רעד טלַאּפ

 -עג ןעריובעג זיא דנַאל עויד ןעכלעוו ןיא טסייג רערענָאיעצולַאװער רעד

 עוו רימ סָאװ ,טימרעד ןערעוו טבעלעגפיוא רעדיוו זנוא ןופ םעוו ןערָאװ

 םינ ןיב ךיא .סינושרעג יד ןופ טסיוג םעד םהיא ןיא ןעגנערבניירַא ןעל

 טימ סַאה ןופ סָאמ רעלופ רעד טימ סַאה ךיא רעבָא ,טסולַאנָאיצַאנ ןייק

 ,םעד טיט ךיז טמהעש רעכלעוו ,ןעדיא םעד ,ןעסַאה ןעק ךיא רעכלעוו

 ןענַאטשעגסיוא דיא רעד זיא רהָאי דנעזיוט ייווצ .דיא ַא זיא רע סָאװ

 -בינרעפ וצ םיאנוש ענייז ןופ ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןענַאטשעגרעדיװ ןוא

 רעד ןופ ןעבעל ןעכילגעט םעד ןופ קורד רעד ןעוו ,טצע' ןוא ,םחיא ןעט

 םונעג רעד ןעוו ,רעווש יוזַא זיא ןַאמרָאפ םעד ןוא ןישַאמ רעדנעביירמ

 עגנַאל ןופ טעלעקס רענרענייב רעד ןעוו ,רעגָאמ יוזַא זיא ןעבעל םעד ןופ

 הטיונ-רעגנוה ןוא קעלט ,ךעלטעצ-ףוס ,סעשודייוו עלבַארעזיט ,ןעדנוטש

 סרעטייברַא םעד רַאפ גידנעטש טחעטש ,עיליטַאפ רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ

 סע ןוא טסַאל וצ טרעוו ןעבעל רעד ןעו ;תומה ךאלמ ַא יװ ,ןעגיוא

 יד ןיא -- ןעבעל וצ סָאװ בעילוצ ָאטשינ זיא סע זא ,סיוא ךיז טכוד

 -וצ רעכיירָאלג רעד ןיא ןעביולג רעקרַאטש רעד ףיוא טנייש ןעטנעמַאמ

 ,עיגרענע ןייז טרעוו קרַאמש גיזעיר ןוא ,טפפמטעק רע רעכלעוו רַאפ םפנוק

 ןעדיא םעד ןופ ףמַאק רעגירהעי טנעזיוט ייווצ רעד יוװ גיטכעמ ןוא

 ."רעטייבסיוא ןעטרָאס עלא ןעגעג ףמַאק ןייז טרעוו
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 ַא טומ עועילַאסרַאמ רעד ןופ רענעט יד ןופ גנַאלק םעד רעטנוא

 -עג ווא ,ּפעק טנעמעלא רעביא גודנערעטַאלּפ ,רעביט עטיור ןופ עילַאווכ

 .גנור רעטייברַא ןופ ןָאשנעוװנָאק עכילרהעי עטנהעצ וד ןערָאוװעג ןעסָאלש

 ןעלעוו גנַאל רהעז ,גנַאל .גנורעטסווגעב עכילרעה א ןעוועג ויא סע

 רעט10 רעד ןופ םולש םעד ןעקנעדעג עדנעזעוונא ןוא ןעטַאגעלעד יד

 ".ןָאשנעװנָאק רעכילרהעי

 .ןעגנורעדנע ערעדנַא ןוא סויד סנעוודא

 -אב רעד טפארק ןיא ןיירַא זיא ,1911 ,ראונאי ןעט1 םעד

 -דא ןעגעוו םודנערעפער ןוא ןַאשנעװנַאק רעטצעל רעד ןופ םולש
 .םויד סנעוו

 טקישעגסױרַא סיפַא רעד טָאה ,1910 ,רעבמעצעד ןעט10 םעד

 זיא סע ןעכלעוו ןיא ,סעשטנערב יד וצ ראלוקריצ א םעד ןעגעוו

 : סעדנעגלַאפ ןערָאװעג טרהעלקרע
 -אב ןייק ןעוועג םינ ןענייז גניר רעטייברא ןיא ןעגנולהאצ יד,

 עדעי ןופ עדנע םִא .לאטראווק א ןעלהָאצ זומ רעבמעמ א לעיפיוו עטמיטש

 סע לעיפיוו ןענעכערסיוא ןעמ טגעלפ (לאטראווק ןעדעי) ןעטַאנָאמ וירד

 ןעמ לעיפיוו ,ןעטַאנָאמ יורד ענעגנַאגרעפ וד ראפ ןעבאגסווא ןעוועג זיא

 -נָאק ,טיפענעב-ןעקנארק לעיפיוו ,טיפענעב-ןעטיוט טלהָאצעגפיוא טָאה

 ןעלייהטוצ עמוס עזוד ןוא ,ןעטסָאק-סגנוטלאווראפ ןוא טיפענעב-ןָאשּפמָאס

 ןעבאגסיוא לעיפיוו ראפעב גידנעסיוו םינ .רעדילגטימ עלא ףיוא ךיילג

 -מעמ ַא לעופיוו ןעסיוו טנעקעג טינ ןעמ טָאה ,לַאטרַאװק א ןייז טעוו סע

 .ןעלהָאצ ןעפרַאד טעוו רעב

 יד ראפ טנעטסעסַא םוטרָאמטסָאּפ, ןעפורעגנָא טרעוו עדָאטעמ עזיד

 ."ןעבאגסווא עכולקריוו

 ןעט18 םעד ךָאנ ןערעוו ןעמונעגפווא ןעגעלפ סָאװ סרעבמעמ וד

 ןעמַאנַאמ יד ןופ ןעט15 םעד ךָאנ ,לאטראווק ןיא טַאנַאמ ןעטסלעטוימ ןופ

 טטנעמסעסַא טלהָאצעג ןעבָאה ,רעבמעווָאנ ןוא טסוגיוא ,יַאמ ,ראורבעפ

 ןעפָארטעב טָאה ,לשמל ,טנעמסעסַא וד ןעוו .לאטראווק ןעבלאה א ראפ

 ןופ ןעט12 םעד ךָאנ ןיירַא ןענייז סָאוװ ,סרעבמעמ עיינ וד ןעגעלפ ,0

 .מנעס 75 ןעלהָאצ לאטרַאוװק ןיא ןעטַאנָאמ עטסלעטימ יד

 -עב זיא 1009 רהָאי ןיא ןָאשנעװנָאק רעכולרהעי רעטניינ רעד ויב

 ,טנעמסעסַא ןייק ןעכַאמ וצ טינ טיפענעב-ןעטיוט ראפ ןערָאוװעג ןעסָאלש

 רעויד .עמוס עטמוטשאב א סיוארָאּפ ןיא ןעלהָאצ זומ רעבמעמ רעדעי רָאנ

 סע ןעכלעוו ןופ דנָאפ רעד ,"דנָאפ ורעושטרָאמ , ןעפורעגנָא טרעוו דנָאפ

 .טיפענעב-ןעטיוט וד טלהָאצעג טרעוו
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 -ָאועג ןעסָאלשאב ןוא ןָאשנעװנָאק רעבולרהעי רעטנהעצ רעד יוב

 -לאוורַאפ ןוא טיפענעב-ןָאשּפמָאסנָאק ,טיפענעב-ןעקנַארק ראפ ךיוא ,ןער

 עמוס עטמיטשאב א לַאטרַאוװק ןעדעי טלהָאצעג ןערעוו לָאז ,ןעטסָאק-סגנוט

 -ַאי ןעט1 םעד טפַארק ןיא ןייֹרַא טהעג סולשאב רעזיד .סווארָאפ ןיא

 .1911 ,רַאונ

 -נולהאצ יד ךיוא ךיז טרעדנע "טויד דסנעוודא , סולשַאב םעד טוט

 רעיינ רעדעי .לַאטרַאװק ןעטשרע םעד רַאפ סרעבמעמ עיינ יוד ןופ ןעג

 ןיא לַאטרַאװק ןופ טַאנָאמ ןעטשרע ןיא ןעמוקניירַא טעוו סָאװ רעבמעמ

 "-נויא ןעפרַאד טעוו ,רעבָאטקָא ןוא וולושזד ,לירּפא ,ראונאי ןעטַאנָאמ יד

 -נויא טינ סָאד ףרַאד רע .91.10 לַאטרַאװק ןעצנַאג ַא ראפ סויד ןעלהָאצ

 .לאטראווק ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעלהָאצסיוא סָאד ןעק רע ,דלאב ןעלהָאצ

 טַאנָאמ ןעטייווצ ןיא ןעמוקניירַא טעוו סָאװ רעבמעמ רעוינ רעדעו

 -מעווָאנ ןוא טסוגיוא ,וָאמ ,ראורבעפ ןעטַאנָאמ יד ןיא ,לַאטרַאוװק ןופ

 ףךילמענ .סויד ֹוד ןופ לעטירדייווצ ןעלהָאצנייא ןעפרַאד טעוו ,רעב

 .טנעס 7

 ךָאנ ןהעגניירַא ןעלעוו סָאװ סרעבמעמ עיינ ֹוד ראפ סויד וד ראפ

 ."ליב ַא טַאנָאמ ןעדעי ראפ ןעגירק שטנערב רעדעו טעוו ראונאי ןעט1 םעד

 -קע יד ןא ,טלייטעגטימ טרעוו ראלוקריצ ןעגניבלעזמעד ןיא
 ןופ סולשאב םעד טרהיפעגכרוד ןוא טריטוקסיד טָאה עוויטוקעז

 טלייטעגנייא ןעלָאז סנַאשנעװנַאק יד זא ,ןָאשנעװנַאק רעט10 רעד

 "ירענידרַא ארטסקעפ ןוא (עכילנעוועג) "ירענידרַא, ןיא ןערעוו
 סָאד ןוא "ירענידרַאא ןַא ןייז לָאז רהַאי ןייא ,(עכילנעוועגרעסיוא)
 ."ירענידרָא ארטסקעת ןא רהָאי עטייווצ

 ; ראלוקריצ ןיא ןענעייל רימ

 ןוא םע לייוו ,רהָאי עלא ןערעוװ ןעטלאהעג ןעלָאז סנָאשנעװנָאק,

 ע כ י ל ר ה ע ! ןעבָאה וצ ר ע ט ר ַא ש ט רעזנוא טיול ,גיטיונ

 -נָאק עסיורג עכלעוא ןעבָאה וצ גיטיונ טינ רעבָא זוא סע .סנַאשנעװנַאק

 טרעוו םוראד ןוא ,"םראלָאד רעדנעזיוט ּפִא ןעטסָאק עכלעוו ,סנַאשנעוו

 -נָאק ירענידרָא ןא ןיוז לָאז ,1011 ןיא ,רהָאי ןייא זא ,טרידנעמָאקער

 -רֶא ארטסקע ןא ןייז לָאז ,1912 ןיא ,רהאי ןעטייווצ םעד ןוא ,ןַאשנעוו

 .ירעניד

 ,ןאשנעוונָאק א טניימעג טרעוו ןָאשנעװנָאק ורענידרָא ןא רעטנוא

 -רָא ארטסקע ןַא ןוא ,ןעטָארטרַאפ ןעטאגעלעד גינעוו ייז ןטלָאז סע ואוו

 ".ןעטָארטרַאפ ןעטאגעלעד ךס ַא ןייז ןעלַאז סע ואוו ,ירעניד

 -ומָאנ ןערעוו ןעלָאז ןעטַאנעלעד יד ױזַא יװ ,ןפוא םעד ענונב

 : ןעסיוו ראלוקריצ רעד טזָאל טלהעוורע ןוא טרינ
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 טעוו ,סעשטנערב 10 יוו רעגינייוו ָאד ןענייז סע ואוו ,טטווטס ןוא,

 -נערב יד ךרוד טכַאמעג ןערעוו (ןעטַאגעלעד 'ד ןופ) ןָאשיונימָאנ וד

 .טוייטס ןעויד ןופ סרעבמעמ וד ןופ םודנערעפער ךרוד טלהעוורע ןוא סעשט

 "עד וד ןעלעוו ,סעשטנערב 10 ווו רהעמ ָאד ןענייז סע ואוו ,סטייטפ ןיא

 םעוו שטנערב רעדעי .ןעצנערעפנָאק-ראפ ןופ טלהעוורע ןערעוו ןעמאגעל

 "עד לעיפיוו וצ ,ץנערעפנַאקיראפ םוצ ןעטַאגעלעד לעיפ 'יוזַא ןעלחעוורע

 -ורפ רעד וצ ןעקיש ןצ טגיטכעראב ןעוועג ויא שטנערב רעד ןעטַאגעל

 -רע טעוו ןעצנערעפנַאק עוויד ווב ןוא (ירענידרַא) ןַאשנעװגַאק רעגידרעה

 וצ טגיטכעראב זוא טויטס יד עכלעוו ,ןעטאגעלעד להָאצ יד ןערעוו טלהעוו

 ."ןַאשנעװנָאק םוצ ןעקוש

 : רעטייוו

 י-טקע דוארלוור טפלעה ןעגָארקעג טאגעלעד רעדעי טָאה רעהירפ,

 .שטנערב ןופ טפלעה ערעדנא יוד ןוא עסַאק לארענעשוד רעד ןופ סעסנעּפ

 ןופ טקעריד טלחעוורע ןייז טינ טציא ןעלעוו ןעטַאגעלעד יד יוװ יוזַא

 -ורק ןעלָאז ןעטַאגעלעד יד וא ,ןערָאװעג ןעסָאלשאב זיא םוראד ,שטנערב

 ."עסַאק לארעגעשוד רעד ןופ סעטנעטסלע דוארלוור עצנאג יוד ןעג

 ,ןָאשנעװנַאק רעט10 רעד ףױא ןעסולשַאב עטסניטכיוו יד

 ןיא ןערַאװענ טרהיפעגנייא רחָאי ןעניבלעזמעד ןיא ןענייז סאו

 :ועוועג ,רוציקב ,ןענייז ,ןעדרַא

 ןא ךרוד ןערעוו ןָאטענ לָאז טייברא ?אנאשייקוידע יד (

 רעטנוא ןהעטש לָאז סָאװ ,"עטימַאק גנידנעטס לאנַאשייקוידעפ

 .עוויטוקעזקע רעד ןופ טכיזפיוא רעד

 .סויד סנעוודא ןופ םעטסיס יד (2

 "וידע רעד ךרוד ?לאנרושז ןעכילטַאנָאמ א ןעבענוצסיױרַא (3

 ,עטימאק לאנַאשייק

 ,סרענימאזקע ?אקידעמ טקירטסיד ןענַאה וצ (4

 .עטימָאק טנעווירג א ןעבָאה וצ (5
 רעבָאטקָא ןעט19 ןופ סיפַא ?ארענעשזד ןופ ןיטעלוב א ןיא

 רעט10 רעד ןֹופ ןעבאנסיוא יד, זא ,גנודלעמ א רימ ןעניפעג (1910)
 עמוס יד טכייררע ןיוש טציא זיב ןעבָאה ןָאשנעװנַאק רעכילרהעי

 ."911,800.00 ויב ןטכייררע ןעלעוו ןוא 910,031,92 ןופ

 סָאװ ,יד ןופ רעטצעל רעד ןעוועג זיא ןיטעלוב רעניזָאד רעד

 .שירָאירעּפ ןענישרע ןענייז

 טעוװ רעבמעוװוַאנ ןעט12 םעד זא ,ןעפיוו טזַאל ןיטעלוב רעד

 ."דניירפ, לאנרושז רעכילטַאנָאמ רעד ןעניישרע וצ ןעביוהנַא

 ןעביוהעננָא טלַאמעד ךיז ןעבאה ןעטפירשוצ עלעיציפַא עֶלַא

 ."דניירפ, ןיא ןעקורד וצ
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 רעכילרהעי רעטפלע רעד וצ טרָאּפער רעד

 .ןָאשנעװנַאק

 רהָאי סָאד טקעד ןַאשנעװנַאק רעט11 רעד וצ טרָאּפער רעד

 .(רעבמעצעד ןעט31 ן'זיב ראונאי ןעט-1 ןופנפ 0

 -נערב 491 טאהעג .ר .ַא רעד טָאה ,1911 ,ראונאי ןעט1 םעד

 ,רעדילגטימ 88,806 טימ סעשט

 : טלהַאצעגסיוא 1910 רחאי ןיא טָאה גניר רעטייברא רעד

 9107,460400 --- === == יח יח שהש הייש תש םעש שש טיפענעב ןעקנַארק

 10,000.00 -- = יי= = יח תחח יה הק יש טיפענעב ןָאשּפמַאסנָאק

 28,000.00 -- == יה == החי יה היי שש יש יש טיפעגעב ןעטיוט

 00:.8,8/0 --- ה-= יה החיה ההחה 226 יש -אב 22 סעסנעּפסקע לארעגויּפ

 ש181,986.00 --- --- לאטָאט

 לָאמ ןעטשרע םוצ ןערָאװעג טכַאמענ זיא 1910 רהאי םעד ןיא

 זיא ןעגנולחַאצסױא יד ןוא ןעגנולהָאצ יד ןעדנירגַאב וצ דוזראפ ַא

 .ןעגנוכוזרעטנוא עשיטסיטַאטס ףיוא .ר .ַא

 -סיטַאטס רעד טָא ףיוא טיובעג זיא טרַאּפער רעניטציא רעד;

 ליוו סָאװ ,זעדרָא ןַא יו ,געוו םעד טזייוו ןוא טכיױלַאב סָאװ ,קיט

 .ןערהיפ ןוא ןעריפפיוא ךיז ףרַאד ,םימי תכירא ןעבַאה

 וצ ,ןעגנוליײטּפָא ענעדישראפ וצ רעכיא טהעג טרַאּפער רעד

 יד עכלעו טימ ,ןעגַארפ יד וצ ןוא רהָאי ;ופ ועגנואוטפיוא יד

 רע זיא ייברעד .ןעניטפעשַאב וצ ןעבָאה ךיז טעװ ןַאשנעװנַאק

 -טנאראפ ערעדנוזאב א טלהיפ ןאשיירטסינימדא יד זא .עידומ

 : ?ייוו ,טײקבילטרַאוװ

 רעשידיא רעד ןופ טקנוּפלעטימ רעד זיא גניר רעטײברַא רעד;

 -עט יד עכלעוו ףיוא ,לָאשגָאװ יד זיא רע ,גנונעווַאב רעלַאקידַאר

 זנוא ףיוא ןוא .ןעגיואוועג טרעוו גנוגעװַאב רעזנוא ןופ טייקניט

 גָאװ רעזנוא זא ,ןהעז וצ טייקכילטרַאװטנאראפ יד ראפרעד טגיכ

 .(*"ןייז טרַאנעג ןענעק טינ לָאז רענייק םוא ,עניטכיר א ןייז לָאז

 זא ,טרַאּפער רעד טגָאז ,טײברַא סנַאיצַאזינאגרַא רעד ענונב

 -עגכרוד זיא סָאװ ,טײברַא סנַאיצַאזינאגרַא יד טָאה קרָאונ ןיא

 םייטס ןוא .זקע רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןערָאװעג טרהיפ

 ,16 .ו ,טכיראב רעכולרהעי רעט1 6
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 -עהוצנַא ןא ָאד ןיא ייברעד .טָאהעג טינ נלַאפרע ןייק ,עטימָאק

 -ַאק טייטס רעד טיִמ ןענַארטדאפ טינ ךיז טאה .זקע יד זא ,שינער

 ןעמוקענרָאפ ןענייז ןעטפאשרעפרעק עדייב יד ןעשיווצ זא ,עטימ

 .םיכוסכס עטיורג

 --- טרָאּפער רעד רעטייוו טנַאז -- סעטימַאק טייטס ערעדנא

 -אק ,יזריושוד וינ ןיא רעניימטש א ,טייברא עטומ ןַאטענ ַאי ןעבַאה

 ןיא לעיצעפס ,טייטס ןיֵאניליא ןיא טּפיוהרעביא ןוא טוקיטקענ

 טרעטסיינאב ןיא גנטעװאב רעטייברא עצנַאג יד ואוו ,ָאנַאקיש

 -עג ןעבַאה סעשטנערב ערעונוא טא ,טייברא רעטוג רעד ראפ

 .ןַאט

 עגוצנווא וד ורמנָאק ןוא ךילטנעגווא זוא גניר רעטייברא רעד,

 ןופ טיוקגיטעט רעד ןיא ןעבעל סָאװטע טגנוורב עכלעוו ,ןָאיצַאזונאגרַא

 טנַאקעג טלָאװ טיוברא רחעמ לעיפ ןוא ;ןעטנעמעלע עוויסערגָארּפ יד

 וצ רהעמ סעשטנערב וד טנעקעג טלָאװ .ּוקֵע וד ןעוו ,ןערעוו ןָאטעגפווא

 רעד טימ טגרָאזַאב טינ .ד .ַא רעד רעבָא ךָאנ זיא רעדייל .ןעמוק ףליה

 -רַא וצ טייקכולגעמ יד ןעבעג ןענעק ןעמעלא זנוא לָאז עכלעוו ,םעטסוס

 עטסעב סָאד ןעגורקסוורא ןענעק לָאז .ר .ַא רעד זא ,יוזַא ןעמאזוצ ןעטייב

 ."םציזַאב רע סָאוו

 יד ןופ קיירטס לארענעג ןעסיורג םעד ראפ עציטש
 לעגנעיירט ןופ תונברק יד ןוא רעכאמקואלק

 .רעייּפ

 ןעגנוריטַאּפ עניטניוו ןעמוקעגרַאפ ןענייז 1910-11 רהָאי ןיא
 רעסיורנ רעד טשרעוצ .גנונעואב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא
 "עג עיינ יד ןָא ךיז טביוה סע ןענַאװ ןופ ,קיירטס רעכאמקוָאלק
 .ןָאיוי רעכאמסואלק רעטנייווצראפ ןוא רעקרַאטש רעד ןופ עטכיש

 -נָא ןעראוועג ?עטיפאק ןענידרעהירפ א ןיא ןיוש זיא סע יוװ
 גנוריזינאגרַא רעד ןיא ?ייטנא ןא ןעמונעג .ר .א רעד טָאה ,ןעזיוועג
 .ןאינוי רעכאמקואלק רעד ןופ

 רעדיינש רעסיוירג א ןעמוקעגרַאֿפ ןיא רהַאי ןעבלעז יא
 .ָאנַאקיש ןיא קיירטס

 -ַאפ טאה סאו ,עידעגַארט לעננעיירט עכילקערש יד טצעלוצ
 טרעדנוה ואוו ,(1911 ,ץרעמ ןעמ25 םעד) ,רעטעּפש לעסיבא טריס
 רענעמ ,רעטייברא עשידיא -- ןעשנעפ עננוי גיצרעיפ ןוא םסקעז
 .ןעראועג) טנערברטפ ןענייז -- ןעיױרּפ ןוא
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 -ּפִא ךיז רעטשרע רעד ןעוועג ,ךיז טהעטשראפ ,זיא ,ר .ַא רעד

 ,ןעפלעה וצ ןוא ןעפורוצ

 :טנניז גורפ רעטכיד רעד יו ןעבעגעג טָאה רע

 "םיכורכת ףיוא עטיוט יד,

 ןוא

 ."םיורב עגידעבעל יד,

 ; טרָאּפער רהיא ןיא טלהעצרעד עוויטוקעזקע יד
 ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,קיירטס רעכאמקואלק ןופ טיוצ ןיא,

 ,ןעמילעג רעגנוה גנאל יוזַא ,טגילייטַאב רעטייברא עדנעזיוט לעופ ווזַא

 ,טראוועג םינ רָאג רימ ןעבָאה ָאד . . . טרהיפעג ףמאק םעד שידלעה ווזַא

 א ווב טָאה .וקע יד .ןעגנַאלראפ עפליה ןעמוק זנוא וצ טעוו ןעמ זיב

 וצ ןעסָאלשאב ןוא טלעדנַאהרַאפ קיירטס ןופ ןעגארפ וד גניטימ לעשעּפס

 םעד ףיוא ךיוא ןעבָאה רימ .ןעקישוצסיורא לעיּפַא ןא סעשטנערב יד

 9 ןופ עטימָאק א ןעטפַאשקרעוװעג עשידוא עטגונויארעפ וד ןופ גנַאלרעפ

 -ָאק רע'1כ וד טימ ,ערעדנא יד טוימ ןעמַאזוצ ןעבָאה עכלעוו ,טלהעוורע

 עטימָאק עויד .רעטייברַא עדנעקיורטס וד ראפ דנָאפ א טלעמַאזעג ,עטימ

 רהיא ןיא עטימָאק רע-15 יד ןוא ןעבעגעגבָא טייצ לעיפ טָאה ערעזנוא

 -געלג םעד ראפ זא טינ עגארפ ןייק רָאג זיא סע ןוא ,ןעפלָאהעג טייברַא

 לעיפ רהעז ןָאינוי יד טָאה רעכאמקואלק עדנעקיירטס יד ןופ געיז ןעדנעצ

 לעיפ יווַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,.ר .ַא ןופ סעשטנערב יד ןעקנַאדראפ וצ

 .ןעפלעה וצ קיירטס םעד ןהָאטעג עכילגעמ סעלא ןוא טרעפּפָאעג

 ערהיא ןעטלאהעגסיוא ןעצנאג ןיא יוװ טעמב טָאה שטנערב רעדעי

 םעד טייקכילגעמ יד ןעבעגעג טימרעד ייז ןוא סרעבמעמ עדנעקוורטס

 -גערב ערעזנוא עלא טעמכ ךיוא ןעבָאה םעד ץוחא .ןעטלאהוצנָא קיורטס

 ךיוא טָאה סָאד ןוא דנָאפ םעניימעגלא םוצ טרעייטשעגייב ארטסקע סעשט

 .טכארבעגניורא סראלָאד עדנעזיוט עלעופ

 ראפ טקישעג םעשטנערב ערעזנוא וצ ךיוא רימ ןעבָאה לעיּפַא ןַא

 סרעבמעמ ערעזנוא ןעכלעוו ףיוא ,ָאגַאקיש ןיא רעדיינש עדנעקיורטס יד

 .ןעפורעגבָא םעראוו רהעז ךיז ןעבָאה

 טרוסַאּפ טָאה רעייפ רעסיורג רעד יוװ רעטעּפש געט עכילטע טימ

 ,ונַאּממָאק טסייוו לעגנעיירט רעד ןופ ירָאטקעפ רעד ןיא קרָאי ןינ ןיא

 טרַא רעכילקערש א ףיוא ןעבָאה רענעמ ןוא ךעלדיימ רעטייברא 146 ואוו

 רעד ןופ גניטימ לעשעפס א ייב זיא ,ןערָאלרעפ םנעבעל עגנוי ערעויז

 "דא וצ ראלָאד 500 ןערָאװעג ןעסָאלשאב סעטימַָאק לָארטנָאק ןוא .ּוקע

 לַאזעג "טטרעװרַאפ, ןופ זיא רעכלעוו ,דנָאפ רעדורב םעד וצ ןעסנעוו
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 ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה סעטוטָאק לָארטנָאק ןוא .וקע יד  .ןערָאװעג טלעמ

 ןוא .טינ לָאטניוק רעדָא ,ךיילג ןעמוק עציטש יד זומ לאפ ןעזיד ןיא זַא

 יז ויב ןוא ,ךָאו עדעי ןעטימ סעשטנערב ערעונוא עלא טינ זא גידנעסיוו

 ןעבָאה ,ןערעוו טעפש וצ סע טעוװ ןָאהמ וצ סָאװטע ןעמיטשאב ןעלעוו

 רעהכָאנ ןוא ןעסנעוודא וצ לויוורעד ראלָאד 200 ןעסָאלשאב ַאולא רימ

 ימעמ ערעונוא עבלעוו ,טנָאשוונָאד וד ןופ ןעמהענבָא ראלָאד 800 עזעיד

 ,ןעוייװַאב "סטרעוורָאפ, ןיא ןעגנוריטיווק יד יוװ .ןעבעג ןעלעוו סרעב

 .ןעמוקעגנוורא ראלָאד 800 יו רהעמ לעיפ ונוא וצ םעשטנערב וד ןופ זוא

 לעננעיירט עננוי יד ןופ רבק (רעטסעווש רעדָא) רעדורב רעד

 .(*ורעטעמעס .ד .ַא רעד ףיוא ךיז טניפעגנ תונברק

 ראפ גנונעװַאב יד ןָא טרהיפ .ד .ַא רעד

 .עיצארגימיא עיירפ
 ןיא טסייג רעגידנערהיפ רעד ןעוועג רַאנ טינ זיא .ר .ַא רעד

 רעשידיא רעד ףהיוא רענעגדןָאט רעד רָאנ ,גנונעווַאב רעטייברא רעד

 ,ללכב סַאנ

 רָאנ טינ .ר .ַא רעד טָאה ןעדרַא רעטייברא רעלאעדיא ןַא סלַא

 ןיא ןעשינעהעשעג ןוא ןעננוריטאּפ עלא טימ טריסערעטניא ךיז

 יד ןיא לייטנא ןעניטכיוו א ןעמונעג טָאה רָאנ ,ןעבעל רעטײברַא

 .ןעבעל ןעשידיא ן'טימ תוכייש א ןעבָאה סָאװ ,םינינע

 וצ ךוזרַאפ ןעדעי ןענענ טפמעקעג גידנעטש טָאה .ר .ַא רעד

 .קילבוּפער רעזנוא ןופ ןעצעזענ עיירפ יד ןעקנערשַאב

 -ַאועג טכַאמעגנ סערגנַאק ןיא זיא 1909-10 ןערהַאי יד ןיא

 טָאה סָאװ ,עיצארנימיא עיירפ יד ףיוא טאטנעטא רעקרַאטש א ןער

 .טשרעהענ טלָאמעד ךָאנ

 רעכלעוו ליב א טכארבעגניירא טָאה רענדרַאנ ןאמסערגנַאק

 עיינ ראפ ןעריט יד ןעסילשרַאפ לָאז אקירעמא זא ,טרעדָאפעג טָאה

 ,ןעטנארגימיא

 -טסעטָארּפ עקרַאטש א טרהיפעננָא טלָאמעד טָאה .ר .ַא רעד

 ,ליצ םעד ןעגעק גנוגעווַאב

 רעד וצ טרָאּפער רהיא ןיא טלהעצרעד .זקע יד סָאװ טָא

 : ןַאשנעװנַאק רעט1

 .טנעמטרַאּפעד י'רעטעמעס :רעטייו העז (*
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 רעד טימ ךילטפַאשניימעג עוויטוקעזקע וד טָאה רהָאי םעד ןיא,

 סערגנָאק םוצ ןאשיטעּפ א ןעגנאלרעד וצ ןעסָאלשאב עטימָאק לָארטנַאק

 ןיא טעמכ טהָארדעג טָאה רעכלעוו ,"ל'ב רענדרַאג, םעד ןעגעג טאנעס ןוא

 סָאד ראפ ןעטַאטש עטגונוואראפ יד ןופ ןערעיוט יד ןעכאמראפ וצ ןעצנאג

 *.קלָאפ עדנעטייברַא עמירא

 רעבָא עדיירפ רעזנוא וצ .ןעמונעגפווא טייברא יד ןעבָאה רימ,

 -דרַאג, םעד ראפ קערש רעזנוא זַא ,ןעזיוװעגסיורַא רעטעּפש ךיז סע טָאה

 ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה רימ ןעוו .טהירפרַאפ לעסיבַא ןעוועג זיא "ליב רענ

 -נוא ןעביילק וצ סעשטנערב ערעזנוא וצ סנָאשיטעּפ יד ןעקושרעדנַאנופ

 רעד זא ,עלעווק ערעכיז א ןופ ןערהַאטרע רימ ןעבָאה ,ןעטפירשרעט

 ןיוש סערגנָאק ןופ גנוצוז רעגירהָאי-ייח רעד ןיא טעוװ "ליב רענדרַאג,

 ףיוא ןהעטש רעבָא טעוו גניר רעטייברַא רעד .ןערעוו ןעמונעגפווא טינ

 ".ןייז גיטיונ טעװ סע ןעוװ ,טכילפ ןייז ןוהט וצ ךַאװ רעד

 ראפ קערש רעד .,טאהעגנ תועט א ַאד טָאה עוויטוקעזקע יד

 טינ אקוד זיא (?ליב ןָאשיירנימיא-יטנא) "?ליב רענדרַאנ, םעד

 סערגנַאק ןיא ןיא רעטעּפש רהַאי א טיס ,רעטסיזמוא ןייק ןעוועג

 טָאה סָאװ ,"?ליב םאהנניליד, רעטסואווַאב רעד ןעמואוושעגפיורַא

 -ייאראפ יד ןופ ןעריט יד ןעכַאמראפ לָאז ןעמ ,טננַאלראפ רעדיוו

 .ןעטנארגימיא עיינ ןענעק ןעטַאטש עטנינ

 ןופ םיטש ןייז ןערעה טזָאלעג .ר .ַא רעד טָאה ַאד ךיוא רעבָא

 .טסעטארּפ

 ןָאשנעװנַאק רעט12 רעד ןופ ננונעפערע רעכילרעייפ רעד ייב

 -ַָאזער טסעטַארּפ עגימיטשנייא ןא ןעוועג טייברַא עטשרע יד זיא

 .לליב םעהגניליד םעד ןעגעק עיצול

 :רעטייוו טלהעצרעד ןַאשנעװנַאק רעט11 רעד ּוצ טרָאּפער רעד

 "נָאק א ףיוא ןעטָארטראפ ןייז וצ ןעסָאלשעב ךיוא ןעבָאה רימ"

 וד ןופ ןעפוררַאפ טָאה .סיטירַאשט ורביה דעטיינוי יד, סָאװ ,ץנערעפ

 יד טמוקאב ךילנהעוועג יוו .סנעדרָא עשידיא עלא ןופ רעהעטשרַאפ

 טהעג דלעג סָאד ,גנַאל טינ טרעיוד סע ,ןעדרָא ןופ סגערושניא יד הנמלא

 -נא;הקדצ 'ד רעדָא ןעשזדאל יד ןוא ןעצונ ןעכילקריוו א ןהָא קעוַא

 .עציטש ןעבעג ןעגנַאפנָא ןעוומ ןעטלַאטש

 יוזַא יו לעטימ ןערָאװעג טרעלקאב זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא,

 תונמלא יד ןופ סנערושניא ענעמונעגבַא יד זַא ,געוו א ןעניפעגוצסיוא

 יז וא ,ןעצונ עשיטקארפ רהעמ ייז ראפ ןעגנערב ןענעק לָאז םימותי ןוא

 רעגינעוו רעדָא רחעמ ןעמוס דלעג ענעמונעגבָא וד טומ ןענעק ךיז ןעלָאז
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 וצ רעטעּפש ןעלַאפ טינ ןוא לעטימיסנעבעל עגיטיוג סָאד ןערעביורַאֿפ

 .ןעטלַאטשנַא הקדצ רעדָא ןעשודָאל יד ףיוא טסַאל

 ראפ עניטכיוו סרעדנַאוַאב ץנַאג א ראפ עגארפ ֹוד גידנענעקרענאמ

 ַאוַא ןוא גוטיונ ראפ ןענופעג רימ ןעבָאה ,רעדילגטימ גנור רעטייבוא יד

 -ַאטלווער יד ןעלווטטיס רעסעּפש ןוא ןיוז וצ ןעטָארמראפ ץנערעפנַאק

 "'!ןעבעגעג טָאה וז סָאװ ןעט

 ,ןָאשנעװנַאק עטפלע יד !

 ןיא ןעראוועג ןעטלאהענבַא זיא סָאװ ןַאשנעװנַאק עט11 יד
 ןוא ןעט12 ,ןעט11 ,ןעט10 םעד -י .נ ,רעטסעשטאר ,לָאה אינאמרענ
 ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ זיא ,1911 ,יַאמ ןעטפ
 ןעועג ןענייז רהיא ףיוא ."ןָאשנעװנַאק עניילק , א ןעוועג -ר .א
 ןָאשנעװנַאק יד ביוא .ןעטאנעלעד 04 יוװ רהעמ טינ ןעטָארטרַאפ
 ןא ןייז טפרַאדאב רהיא ףיוא ןעטלַאװ ,"עסיורג, א ןעוועג טלָאװ

 -נָאק רעד וצ ןעלהַאו יד ןענייז םעד ץוח א .ןעטאנעלעד 6000 ךדרע

 טינ ןענייז ןעטַאנעלעד יד .טצעי זיב יו ,ערעדנא ןעוועג ןַאשנעוו

 -ןָאק טייטס ןופ ראנ ,סעשטנערב ענלעצנייא ןופ טלהעוועג ןעוועג

 .ןעצנערעפ

 : טלייטראפ ןעוועג ןענייז ןעטאנעלעד יד

 ןעטַאגעלעד 29 -- -- -- -- טייטס קראי וינ

 : 8 -- -- -- טייטס יזריושזד וינ

 ײ 8 -- -- -- טייטס אינייווליסנעּפ

 ײ 8 -- -- -- -- טייטס זיֵאניליא
 ײ 8 -- -- -- טייטס טוקיטקענַאק

 ײ 9 -- -- -- -- טייטס דנאלירעמ

 י 1 -- -- -- -- טייטס ַאיאהא

 ײ 1 -- -- -- איבמָאלַאק טקירטפיד

 ײ 1 -- עדענעק ,איראטנא ץניווַארּפ

 ײ 10 = זי היה שדי אישזדרַאשזד

 : 10 = זייי החי .טידז .היחז חד עטָאסענימ

 ײ 1 --- --+ --+ == =- -- רעוולעד

 ײ 10 הי היה זיי ישי חדה שיח יסענעט

 ײ 10 = יה יד חשש הייד חי אמאבאלַא

 ײ 20 = יהי" הדדש חי ךדחה די ןיסנַאקסיוװ

 יו 1 == == -- -- עדענעק ,קעביווק
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 / ן  אאא ראה רעשּפמעה וינ

 0 1 --- === --- --- אינישזדריוו טסעוו

 2 1 -- -- -- טייטס דנאלייא דואר

 2 ; 5 א א א א טייטס ןיעמ

 1 יי ר א א ראה טייטס ירוזימ

 : 1 יי יד יד טייטס ןעגישימ

 11'1910 רהָאי ץראפ עטימָאק עלַאנָאיצַאנ

 : עטימָאק וויטוקעזקע

 ץיוואלאוו .ב ןאמרעשט ,שטאגלוב .ׁש
 טרעבלַא .מ ןאמרעשט-סייוו ,הטומס .א

 ץמיווָאקרעב .מ רערושזערט ,זיּפשא .ו
 גרעבלָאװ .מ רעמשטערק .ה

 סעזָאּפ .מ טַאלבנייװ .מ
 ץימַאק .ט ףלעהטאג .ו

 ץימיווָארָאה .פ ןיקדָארב .ס

 : עטימָאק לָארטנָאק

 ןווטשדלָאג .שזד ןאמרעשט ,לעיּפשיירד .שזד
 ןורָאט .ד ןאמרעשט-סייוו ,רעקורב .י
 ץיווָאקּפיל .ס רעמערקעס ,ןַאמדירפ .ב
 רעלדַא .א גרובזניג 7

 רעשערקעס ,ביורטנייוו .ו
 רעטערקעס טנעטסוסא  דוהרעגנופ .ב

 רעּפיקקוב ,רעגניזעלש .ס

 ונריוטא ,ןָאדנָאל .מ

 : עטימָאק םוירַאטינַאס

 ךארניּפש .ב ןאמרעשט ,ןעהאק .ו
 רעטערקעס ,ןעהָאק .ה
 וקצטעוואס .ס דלעפנייטש .שזד
 ןווטשּפע .ב .ל ראטקעּפס .מ

 : עטימָאק לאנָאשייקוידע
 ןאמרעשט ,רעקאנעמ .ם

 ןאמרעּפוק .'
 רעמערקעס ,יקצולאפ .שוד
 ףַארג .ה גרובזניג .ר
 קונוווטאב .ב ףלָאוװ .ב

 ןאמפָאה .ב ןָאמליה .שזד
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 .ךראָאב ירעזייוודא לאקידעמ םוירַאטינַאס

 ןיוועל .פ .רד ןאמרעשט ןירעּפלאה סוילוי .רד
 ןיוועל .מ .רד .רקעפ ,ןַאמרעגנוא .0 .רד
 וקסוועיאר .שט .רד שיפ ףעוָאי .רד
 םיובלעדנאמ .א .רד

 םווראמונאפ רעגניז .ע .רד

 .ןעשויפויוה

 רעשודענעמ ,הטולבנעזאר .ס

 : עטימָאק ןאשוטיטסנַאק

 ןאמרעשט ,ןייטשּפע .
 גרעבנייוו
 6 = { ןודלָאג

 += יב .

 ; םרָאטקעריד ווא דראָאב עלַאנָאיצַאנ
 דנאלורעמ ,ןעהָאק .ס קרָאו וונ ,יקסווָאלַאפַאר .א
 ךנאלווא דָאהר ןירעשט .ם עינייוולוסנעּפ ,רעפיילש .מ
 ןוא טקירטסיד ,ןאמצטאק .מ ןואָאניליא ,ןָאסנענעב .ל
 אובמאלאק טוקיטקעגנָאק ,ללָאמ .ל
 רעוואלעד ,ןַאמפָאטש .ס ןוטנָאקסיוװ ,ןאדרָאג .מ

 ,שטאגלוב .ש ןֹופ ןעראוועג טנעפעעג ןיא ןָאשנװענַאק יד
 11 .רב ןופ ףָאקאלפיש .א .י .עטימָאק .ןקע רעד ןופ ןאמרעשט
 -נעוונַאק ןופ רעטערקעס לָאטַאקַארּפ םלא ןעראוועג טלחעוורע זיא
 .ןַאש

 -ןלָאפרע ץנאג א ןעוועג זיא ןַאשנעװנַאק עניילק עטשרע יד
 רעד ןיא ןוא עסיורג א יוו רחעמ טייברא ןַאטעג טָאה יז .עכייר
 טנעכעררַאפ ןָאשנעװנַאק רעטסעשטאר יד ןעק .ר .ַא ןופ עטכישעג
 .עטטראבטכורפ ןוא עטסכילצונ יד ןופ ענייא סלא ןערעוו

 -עגסױרַא רעטעּפש טָאה סָאװ ,םעטסיס טייר-?אנריוטארפ יד
 ןוא סרעבמעמ ,ר .ַא יד ןעשיווצ תועד יקולח עסיורג עכלעזא ןעפור
 -אר רעד ףיוא טָאה ,ןערָאװעג טרחיפעגנייא ףוס 55 ףוס זיא סָאוו
 ןיא סע .ץאלּפ ןעניטכיוו א רהעז ןעמונראפ ןאשנעוונַאק רעטסעשט
 ן'םיוא ןעלעטש וצ סולשַאב רעד ןערָאוװעג ןענַארטענסױרַא ןעטרָאד
 ךנַאפ טיפענעב ןעטיוט ן'ראפ ןעגנולהאצ יד ביוא ,םודנערעפער
 יד .סרעבמעמ יד ןופ רעטלע םעד ךאנ ןערעוו טלייטעגנייא ןעלָאז
 ,רערחעמ ערעטלע יד ןוא רענינייוו ןעלהאצ ןעלָאז ערעגנוי
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 -ווט םעד ראפ ןעננולהאצ יד ןופ עטאר יד זיא טלַאמעד זיב

 ןוא גנוי ראפ ,לאטראווק א טנעס 440 ןעוועג דנַאפ טיפענעב ןעט

 .גינעוו וצ ןערָאװעג טייצ רעד טימ זיא ננולהאצ ַאזַא ,ךיילנ טלַא

 טפראדעג ןעמ טלָאװ ,עננוי ןוא עטלא ראפ ןעגנולהאצ עכיילנ ייב

 -מעמ רעּפ לאטראווק א טנעס 80 זיב 40 ןופ ןערעכעה עטַאר יד

 .רעב

 ףכית לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןעטַאנעלעד ךס ַא רעבירעד ןעכבַאה

 -טימ ערעטלע יד זא ןוא ןעננולהאצ עכיילנ ןופ םעטסיס יד ןערעדנע

 .רעגינייוו ערעגנוי יד ןוא רהעמ ןעלהָאצ ןעלָאז רעדילג

 ז'פיוא ןעלעטש וצ ענארפ יד ןעסַאלשאב טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 טירש רעטשרע רעד ןערָאװעג טכאמעג זיא טימרעד .םודנערעפער

 .םטייר לאנריוטארפ וצ

 ; טרילומרָאפ ןערָאװעג ױזַא ןענייז םעד ןענעוו ןעטקנוּפ יד

 -לע טיול ןערעוו טכאמעג גנולהאצ יד לָאז טיפענעב ןעטיוט רַאפ,

 : ונייהד ."סרעבמעמ יד ןופ רעט

 לאטראווק א טנעס 42 --- רהָאי 28 זיב 18 ןופ רעטלע ןיא

 לאטראווק א טנעס 46 -- רהַאי 20 זיב 26 ןופ רעטלע ןיא

 לאטראווק א טנעס 82 --- רהַאי 38 זיב 81 ןופ רעטלע ןיא

 .לאטראווק א טנעפ 08 -- רעכעה ןוא רהאי 26 ןופ רעטלע ןיא

 ןענעק ןעמיטש 4009 טימ ןעלאפעגכרוד זיא טקנוּפ רעד

 ן'ראפ ןעױַאװעג ןעבענענּפָא ןענייז ןעמיטש 4009 ירד ,9

 טנעס 80 ןייז ןעלָאז סַאלק ןעטשרע ן'ראפ ןעגנולהאצ יד זא ,טקנוּפ

 ,לאטראווק ַא

 ןיא זא ,ןעוועג זיא ןאשנעוונַאק רעד ףיוא סולשאב רעדנא ןא

 -מעמ ןעטנעיצַאּפ סלא ןערעוו ןעמונענפיוא טינ ןעלַאז םויראטינאס
 -אב ַאזַא וצ ר .ַא ןיא רהאי א יװ רענינייוו ןענייז סָאװ ,סרעב

 -לעוו ,ןעטנעיצַאּפ 84 יד ןופ סָאװ ,טקאפ רעד טרהיפעג טָאה סולש

 -ַאס ןיא ןערָאװעג ןעמונעגניירא רהאי בלאה ןעטשרע ןיא ןענייז עכ

 רהָאי ןייק ךָאנ ןענייז סָאװ ,עכלעזַא 26 ןעוועג ןענייז ,םויראטינ

 -עגנַא סולשַאב םעד טָאה םודנערעפער רעד ר .ַא ןיא ןעוועג טינ

 .ןעמיטש 9009 ןענעק 6898 טימ ןעמונ

 -ַארטעגוצ ךיוא ןעמ זיא ןָאשנעװנַאק רעטסעשטאר רעד ףיוא

 זיא ענארפ יד ר .ַא ןופ גנוטלאווראמ יד ןעריזינאגרָאער וצ ןעט

 .עטימָאק א וצ ןערָאװעג ןעבעגענרעביא

 -סױרַא טָאװ ןאשנעוונאק רעד ףיוא ןוא ברע ןעטאבעד עניציה
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 ןעוועג טלא טלָאמעד ןעצנַאנניא זיא סָאװ ,"דניירפ, רעד ןעפורעג

 .ןעטַאנָאמ 8--6

 טקנוּפלעטימ רעד ןעוועג ןיז ןעסיוועגנ א ןיא זיא "דניירפ? רעד

 ןופ רעוט ענעדישראפ יד .,ןַאשנעוװנַאק רעד ףיוא ןעטַאבעד יד ןופ

 -רַאש ןעפרָאוװעג ערעדנא יד ענייא ןעבָאה ןעטַאנעלעד יד ןוא .ר .ַא

 ןעשביה ץנאג א ףיוא ןעוועג "דבכמ, ךיז טָאה ןעמ .רעטרעוו עפ
 ,רעגייטש

 ןעטשרע םוצ ןיא רעטסעשטאר ןיא ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא

 ןוא "עטלַאא יד ןעשיווצ עיניל עפרַאש א ןערָאװעג ןעגיוצעג לָאמ
 -םיזקע ןעננוטכיר יד ןעבָאה רעהירפ ךיוא ר .ַא ןיא "עגנויא יד

 ,ןעכַארּפשענסױא ױזַא ןעוועג טינ רעבָא ןענייז ייז ,ר .ַא ןיא טריט

 -ערנ יד ךיז ןעבָאה "דניירפ, ןענעוו הקולחמ רעד ןיא .טלוב ױזַא

 "וצסיורַא קרַאטש ןעביוהעגנָא םידדצ עדייב יד טָא ןעשיווצ ןעצינ

 .ןהעז

 רעד וצ ,ענארפ יד ןענאטשעג זיא ןַאשנעװנַאק רעד ראפ

 לָאז רע רעדָא ,טַאנַאמ יירד ןיא לָאמ ןייא ןעניישרע לָאז "דניירפ?

 ,לאנרושז רעכילטַאנָאמ א ןעביילב

 -ַאד דנעזיוט 8 טסָאקעג טלָאװ "דניירפא רעכילטַאנַאמ-ײירד ַא

 טנעזיוט ןהעצ טכאמעגסיוא טָאה רעכילטַאנָאמ א ןוא רהאי א ראל

 , ,ראלָאד

 ןעראּפשנייא ןענעװ ןעוועג ענארפ עצנאג יד ַאד רעבָא ןיא

 ? תואצוה

 ! ןיינ

 ? ןעסירעג ָאד ךיז ןעמ טָאה סָאװ ןענעוו ,ָאזלַא

 םעד ןענעוו טגָאז ,1911 ,ינוי ,"דניירפ ,, ןיא לעירָאטידע רעד
 : סעדנעגלַאפ

 רָאנ ,?עיצעּפס "דניירפ. ןענעוו טינ טלעדנאהעג ריז טָאה ַאד,

 טייז ןייא ןופ .גניר רעטייברא ןיא ןעגנוטכיר עסיוועג ייווצ ןענעוו

 עבאנפיוא טּפיוה יד זַא ,גנוטכיר יד טקירדענסיוא ךיז ןעבַאה לָאז

 ,סטיפענעב ןוא סנערושניא ענייז ןייז ףראד גניר רעטייברא ןופ

 יד ןערָאװעג ןעטערטראפ זיא טייז רערעדנא רעד ןופ דנערהעוו

 .טייז עלאעדיא יד זיא ,ר .ַא ןופ עבאנפיוא טּפוה יד זא ,גנוניימ

 . . . "עננוי, יד ןוא "עטלא. יד ןעשיווצ ףמאק א ןעוועג זיא סע
 ןוא ןעדרַא סנערושניא סלא .ר .א םעד ןעבָאה ןעליוו "עטלא, יד

 עלעיצעּפס א יוװ ,םהיא ןיא ןעננורהיפנייא עיינ יד ןעגעג ןענייז

 יד דנערהעוו ,?אנרושז ןעלעיצעּפס א ןוא עטימַאק לאנַאשייקוידע
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 ןעכַאפנייא ןא יו רהעמ לעיפ .ר .א םעד ןיא ןהעז ןעליוו "עננוי,

 ןַא יו ךילכעזטּפיוה םהיא ןעטכארטעב ייז .ןעדרָא סנערושניא

 ."סנרעושניא ךיוא טלהָאצ סָאװ ,ןָאיצַאזינַאנרַא רעטייברא

 ןיטולחל ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא ַאד דיז טָאה סע .ניטכיר ץנַאג

 -סָאק ףרַאד "דניירפפ רעד סָאװ ,דלעג םעד ןענעוו טלעדנַאהעג טינ

 -רַא עגיגנעהּפאמוא ןא סלא ,אפוג "דניירפ, ןעגעוו טושּפ רָאנ ,ןעט

 -ַאטשעג ןענייז סָאװ ןעשנעמ יד ןענעוו ןוא ,טפירש גניר רעטייב

 ."דניירפ, םעד םורא ןענ

 -ערנרַאפ וצ טכוזעג ןעבָאה "דניירפ, ןופ רענידייטרַאפ יד

 וצ ןעבָאה סָאוו ,.ר .ַא ןופ ןעגייווצ ענעי ןעטיירבוצסיוא ןוא ןערעס

 "רניירפ, ןופ רעננעג יד תעב ,גנודליב ןוא גנורהעלקפיוא טימ ןַאט

 עלעירעטַאמ יד ןופ גנוכאוושּפָא ןַא ןהעזעג ןעכַאז ענױזַא ןיא ןעבָאה

 ,רעדילנטימ ענייז טינ .ר .ַא רעד סָאװ ,ןעצונ

 -ַאה ךיז טעוװ "עגנוי, יד ןוא "עטלַאת יד ןעשיווצ ףמאק רעד

 סע ןעלעוו רימ ןוא ,עטכישענ רעד ןיא טָאלב רעדנוזאב ןייז ןעב

 .טייז א ןַא ןעזַאל ?ייוורעד

 .סעטימָאק טייטס יד ןעגעוו ךוסכס רעד

 יד יוזא יו ,ןהעזעג לעטיּפַאק ןעגירָאפ א ןיא ןעבָאה רימ

 -רעביא רימ ןעלעוו טציא .טעדליבענ ךיז ןעבָאה סעטימָאק טייטס

 .עטבישעג רעייז וצ ןהענ

 42 טייז ףיוא רימ ןעניפענ עיצוטיטסנַאק רעטירד רעד ןיא

 : ןעטקנוּפ עדנענלַאפ

 ; סעטימַאק טייטס

 ,סעשטנערב וירד ווו רעגינעוו טינ ָאד זיא סע ואוו ,סמטייטס (

 -עד 1 ןעקיש לָאז שטנערב רעדעי .סעטימָאק טייטס ןערוזינאגרָא ןעלָאז

 .(גנוטימ לעשעּפס א ייב טלחעוורע) עטימָאק טייטס יד וצ טַאגעל

 .טַאנָאט ןעדעי סנעטסגינייו ןעטימ ןעלָאז סעטימָאק טייטס (2

 -אגרָא ןיא עטימָאק .זקע לארענעשוד רעד ןעפלעה וצ זיא טכוילפ רעיווו

 .סטייטס ערעייז ןיא סעשטנערב ןופ גנוריזינ

 -וד וװָא דרַאָאב לאנָאשיינ יד ראפ ןעטאדי'דנַאק ןערינימָאנ (8

 ,סרָאטקער

 .ןעריטסיזקע עכלעוו סעשטנערב יד ףיוא ןעסַאּפוצפיוא (4
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 -קנופ וצ ןעגנַאמעגנַא ןעבָאה סעטימַאק טייטס יד יו ךיילג

 ןחעזעג ,קרָאוטנ ןופ סנעטסרעמ ,רעוט עכנַאמ ןעבָאה ,ןערינַאוצ

 .רהאפעג א ייז ןיא

 -אנֹרַא םעד ךרוד זא ,טאהענ ארומ ןעבַָאה רעקראיונ עלעיפ

 -נַא ןיא ךיז טעוו ,סעטימָאק טייטס יד ןופ טַארַאּפַא סנַאיצַאזינ

 עסיוועג א ביוא ."ריעפא ,ססַאמת יד ן'רזח'רעביא סטייטס ערעד

 רעלארטנעצ רעד טימ גימיטשנייא ןייז טינ טעוװ עטימַאק טייטס

 .ךיז ראפ בוט םוי ןעכאמ ןוא ןעסיירּפַא ךיז יז טעװ ,גנוטלאווראפ

 -ימַאק טייטס יד ןופ םידיסח עסיורג ןעוועג רעבָא ןענייז סע

 -אבטכורפ א טלעקיווטנע ןעבָאה סעטימַאק טייטס עגינייא ,סעט

 -ַאל יד טימ טנַאקַאב רחעמ .,סטייטס ערעייז ןיא טייקגיטעט ער

 -ענ רהחעמ ךס ַא ,ךיז טהעטשראפ ,ייז ןעבָאה ,ןעגנוגנידאב עלַאק

 ןופ טייוו ןעוועג זיא סָאװ ,סיפִא ?ארענעג רעד יוװ ,ןָאטּפיױא טנעק

 ענעדישרַאפ טימ ןעמונרַאפ ןעווענ זיא ןוא סעשטנערב עגיטרא יד

 ,טייברא

 ךס א ןָאט טנעקעג סעטימַאק טייטס יד ןעבָאה טּפיוהרעביא

 .טייברא-סגנודליב ןוא סנַאיצַאזינַאגרַא

 ,ר .ַא ןיא ךיוא ןענייז עיצַאזינאגרַא רעסיורג רעדעי ןיא יו

 ,עשיטסילַארטנעצ ַא ;ןעצנעדנעט ייווצ ,ןעננוטכיר ייווצ ןעוועג

 -ענ ןיא ןערעוו טרירטנעצנַאק לָאז ץלא זא ,טגנאלראפ טָאה סָאוו

 -ענ ,טרעקראפ ,טָאה סָאװ ,עשיטסילארטנעצעד א ןוא סיפַא לארענ

 -ַאטוא רהעמ ןעבָאה ןעלָאז סעיצַאזינאגרַא עלַאקַאל יד זא ,טבערטש

 .טייקגידנעטשטסבלעז רהעמ ,טייהיירפ-סננונעוװַאב רהעמ ,עימָאנ

 טייטס יד םורא ןעגנַאנעננַא ןיא סָאװ ,ףמאק ןופ םצע רעד

 רעביא הקולחמ א סלא ןערעוו טריזירעטקַארַאכ ןעק ,סעטימָאק

 ,עיצַאזילַארטנעצעד רעדַא עיצַאזילַארטנעצ

 ןעזייוואוצסיורַא רע'טלוב ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ףמאק רעד

 .סטעזװשטַאססַאמ ןיא ?לעבָארט םעד קנַאד ַא ,1907-8 רהָאי ןיא

 יד זא ,גיטייצ ױזַא ןערָאװעג זיא סעטימָאק טייטס ןופ ןינע רעד

 א ןעלעטשוצפיורא ניטיונ ראפ ןענופעג טָאה ןָאשנעוװנַאק עט8

 .סעטימָאק טייטס יד : גנונעדרא-סעגאט ן'פיוא טקנוּפ

 .םעד ןענעוו טנערעפער א טמיטשאב ןעוועג ךיוא זיא סע

 רעד ראפ טארעפער עטימסַאק טייט ס

 5 ָא פא נ א .י--ע ט י מ ַא ק

 רעט8 רעד ןופ גנונעדרַא-סענאט םעד ןיא רימ ןעניפענ ױזַא

 ,טייברַאעגסיױוא טָאה ,זקע יד סָאװ ,ןַאשנעװנַָאק רעכילרחעי
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 "נעוונַאק רעט8 רעד וצ .ד .ב .נ רעד ןופ טרַאּפער רעד ךיוא

 : םעטימַאק טייטס יד טימ טניטפעשַאב ךיז טָאה ןַאש

 -לאהעגפיוא ןעלָאז ןעעטימָאק טייטס וד וא ,ןערידנעמָאקער רימ,

 יד ןופ טיינוא ו'ד .רָאפ טביירש ןַאיצוטיטסנָאק יד טיול ןערעוו ןעמ

 ייז ןעלָאז ,סעשטנערב עיינ ןעדנירג ןופ גוצעב ןיא ןעעטימָאק-טייטס

 -עג לָאז .טָאק .וקע וד ,.םָאק .וקע יד ןופ טכיזפיוא וד רעטנוא ןעהעטש

 ןעכוזאב וצ טווצ וצ טיוצ ןופ רָאטקעריד טיימס םעד טייקכילגעמ וד ןעב

 "עהט יד רעביא טכוזופיוא ןעבעג ןוא ,טיוטס ןייז ןיא סעשטנערב יוד

 .(*"סעשטנערב יד ןופ טייקגיט

 -ָאק עלעיצעּפס א ןעבילקעגנסיוא טָאה ןָאשנעװנַאק עט8 יד

 -ימַאק טייטס יד ןעגעוו טכיראכ א ןענַארטניירא לָאז סָאװ ,עטימ

 .ןערישרַאפ ןעוועג ןעננוניימ יד ןענייז עטימָאק רעד ןיא .םעט

 -נָאק רעט8 רעד רעביא טרָאּפער םעד ןיא ןעזעל רימ סָאװ טָא

 ; ןאשנעוו

 יעטימַאק טייטס--9 רעמונ עטימַאק ןופ טכירעב

 .רעבעגבא טכירעב ןוא ןאמרעשט ,02 שטנערב ,רעקאנעמ .ס

 -ער טעטיראנימ ןוא םעטירָאיַאמ א ןעבָאה .טעטרָאּפער עטימָאק

 ןעביילב ןעלָאז סעטימָאק טייטס זא ריפַאד ןיא טעטירָאיַאמ יד .טרָאּפ

 -עגבָא ןעלָאז סעטימָאק טיוטס וד זא ,ריפַאד זיא טעטמוראנימ יד ןוא

 .ןערעוו טפַאש

 טויטס יד וא ןָא טגייצ רע .ןאמליג .ב טדער טעטיראנימ וד ראפ

 -דעש ןערעוװ טיוצ רעד טימ ןענעק ןוא ,ןהָאמ טינ רָאג ןענעק סעטימָאק

 .הנור רעטייברא םעד ראפ ךיל

 -כיוו יד ףיוא טגייצ ןוא ,רעקאנעמ .ס טדער טעטירָאיַאמ רעד ראפ

 ,עטיטָאק רעד ןופ טרָאּפער םעד ךָאנ .סעטימָאק טייטס יוד ןופ טייקגיט

 :ןָאשנעװנָאק רעד ןופ ןעמונעגנָא םעדנעגלָאפ טרעוו

 ןעלָאז סעטימָאק טויטס סלא .ןעביילב ןעלָאז סעטימָאק טויטס 64

 טייטס יד ןעמַאזוצ ןעלעטש סָאװ ,עכלעזַא ןערעוו טנעקרענא טינ רעבָא

 .טָאטש ןייא ןופ םעשטנערב ןופ סעטומַאק

 -פעשַאב וצ ןייז לָאז סעטימָאק טייטס ֹוד ןופ עבאגפיוא יד (9 |

 וצ טכער ןייק ןעבָאה יז .טייברַא סנָאיצַאזונאגרָא טימ רָאנ ךיז ןעגיט

 .גנור רעטויבױַא םעניײמעגלַא םעד טפערטאבנא סָאװ ןעגארפ ןעלדנַאהרַאפ

 -קידסירושוד יד רעטנוא ןהעטש ןעלָאז סעטימָאק טייטפ וד )8

 .עטימָאק וויטוקעוקע רעד ןופ ןַאש

 ,88 טיוז ,ןָאשנעװנָאק רעט8 רעד וצ .ד .ב .נ ןופ טכוראב )5
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 רעדעי וצ םודנערעפער וצ ןעקישסיורַא לָאז טייטס רעדעי (4
 רהעמ ןעגייטשרעביא טינ לָאז סָאװ סקעט א ןעגעוו ,רעדנוזאב טייטס

 םעוו םודנערעפער רענוומעגלא ןווא ווו םעד ךָאנ ,רהָאי א טנעס 40 יװ

 .סקעט ַאזַא ןופ טכער יד ןעמיטשַאב

 .טייברַא סנַאיצארטסינימדַא ראפ ןהעג רָאנ ןעק סקעט רעד (8

 רעקרָאונ רעד ןענעק טעדנעוועג ןעוועג זיא 1 טקנוּפ רעד
 זיולב טלעטשעגנעמאזוצ ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאװ ,עטימַאק טייטס

 טייטס .י .נ יד .(טדָאטש) קרָאיונ רעטיירג ןיא סעשטנערב יד ןופ
 עיציזַאּפָא ןיא ןעוועג זיא ןוא ,1907 טניז טריטסיזקע טָאה עטימַאק
 .מַאק .זקע רעד ןעגעג

 -עזקע רעד טימ םולשב טבעלעג טינ טָאה עטימַאק עגיזַאד יד
 -רָאפ ןעטפַאשרעּפרעק עדייב יד ןעשיווצ ןענייז סע ןוא עוויטוק

 ןָאשנעװנַאק יד טָאה ןיימענלא ןיא .ןעגנובייר עקרַאטש ןעמוקעג
 .סעטימָאק טייטס יד ןופ ּפיצנירּפ םעד ןעמונעגנַא

 רימ יוװ --- ,עטימָאק טייטס רעקראיונ יד טָאה ,1908 ,רעמוז
 -שרע םוצ ןעריזינאגרַא וצ חעדב טאהעג --- ,רעטייוו ןהעז ןעלעוו
 יו עשיטאמעטסיס ,טאג-רעטייברַא רעשידיא רעד ףיוא לָאמ ןעט
 ןוא רוטַאנ ןופ ןעגייווצ ענעדישרַאפ רעביא ןעסרוק עכילטפַאשנעס
 .טפַאשנעסיוו רעלאיצַאס

 יד ןיא ןהעז וצ טרעהענפיוא טינ רעבָא ןעבָאה רענגעג יד
 ראפ טכארטאב .ק ,ס יד ןעבָאה ייז .רהאפעג א סעטימַאק טייטס
 -נעמ עלא טימ טכוזעג ןעבָאח ןוא ללכב עיציזַאּפָא ןַא ןופ ןעטסענ
 -געז יד ןעבירטעג טָאה סָאװ ,טפַארק יד ןעכַאװשאוצבָא ןעטייקכיל
 .עטימָאק טייטס רעד ןופ ןעל

 -וא סעיסוקסיד עניציה ןעננאגעגנַא ןענייז םעשטנערב יד ןיא

 .םעטימַאק טייטס יד ןֹופ ןעדאש ןוא ןעצונ יד רעב

 לעמוט רעצנַאו ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה 1909-10 רחאי ןיא
 ןיא טניטסעפַאב ךיז ןעבַאה ןעטנעמעלע עגנוי יד .ק .ס יד ןעגעוו
 יד טימ ןערידראבמָאב ןענעלפ ייז עכלעוו ןופ ,סעטימָאק טייטס יד
 ֿפארענעג םעד ןעגעג -- סעיצולַאזער טימ -- ןייז ילכ עכילנעוועג
 ,םיפִא

 ַא ןערָאװעג טלעטשענוצ ןענייז ןַאשנעװנַאק רעט10 רעד וצ
 יד |ע נג ע ק ןא ר א ט סעיצולאזער ?הָאצ עסיורג ץנאג

 ,סעטימָאק טייטס
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 טייטס ןעפַאשוצּפָא -- 891 שטנערב ןוא 195 סעשטנערב,

 | .סעטימַאק

 ייז יו ןעביילברעפ ןעלַאז סעטימַאק טייטס -- 881 שטנערב

 .ןענייז

 לָאז טײברַא-סנַאיצַאזינאגרַא --- 219 ןוא 894 ,87 סעשטנערב

 .םעטימַאק טייטס יד ךרוד ןערעוו ןַאהטעג

 -ַאטינַא ראט ןערטנעצ ענָאיַאר ןעריזינאגרַא -- 18 שטנערב

 -ימַאק טייטס יד טָאטשנא ,,ר .ַא ן'ראפ אדנאגַאּפָארּפ ןוא ןָאיצ

 יד בעילוצ שטנערב ןעדעי ןעמהענמורא טינ ןענעק עכלעוו ,סעט

 ."ענַאל עשיפארנַאעג עגיטסניג-טינ
 םעד ןהעז ןיוש ןעמ ןעק 78 .רב ןופ עיצולָאזער רעד ןיא ַאד

 .סעטימָאק טקירטסיד ןוא יטיס עגידרעטעּפש יד ןופ ןַאלּפ

 יד זא ,טסואווענ ןעבָאה סעטימָאק טייטס יד ןופ רעננעג יד

 יד ךרוד טרהיפענכרוד טרעוו טייברא סנַאיצַאזינאנרַא עצנַאג

 -נא טימ ןענערָאװַאב וצ ךיז טכוזעג ייז ןעבָאה ,סעטימָאק טייטס

 טימ יצ ,טײברַא סנַאיצַאזינאנרַא יד ןָאמ וצ ױזַא יו ,ןעלטימ ערעד

 ןעמ סָאװ ,םעד טימ יצ ,ןערָאטַאזינאגרַא עלעיצעּפס ןעלעטשנַא םעד

 רעטנוא ,סעטימָאק סנָאיצַאזינַאנרַא עלעיצעּפס ןעפַאשאב טעוו

 ,ק .ע רעד ןופ טכיזפיוא רעד

 -ַאטשרַאפ םונ ץנאג סָאד ןעבָאה .ק .ס יד ןופ רעגנעהנָא יד

 לָאז טײברַא סנַאיצַאזינַאנרַא יד זא ,ןעזָאלרעד טינ ןעבַאה ןוא ןענ

 ןַא וצ ןערעוו ןעבענענרעביא ןוא .ק ,ס יד ןופ ןערעוו ןעמונענּפָא

 .טפאשרעּפרעק רעדנַא

 קרַאטש םעד ןעגעוו ןעמ טָאה ןָאשנעװנָאק רעט10 רעד ףיוא

 םוצ ןעקישוצסיורא ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא סע זיב ,טריטַאבעד

 : טקנוּפ םעד םודנערעפער
 -ָאק טייטס וד ךרוד ןָאטעג ןערעוו פָאז טייברא סנָאיצַאזונאגרָא

 יד רעטנוא סעטיומָאק טייטס ָאד ןענויז סע ואוו טווטס רעדעי ןיא סעטימ

 "ער וומ עטימָאק טיוטס עדעו .עטימַָאק וויטוקעוקע רעד ןופ טכיזפווא

 ".טַאנָאמ ןעדעי טייקגיטעט רעייו ןעגעוו עוויטוקעזקע רעד וצ ןעטרָאּפ

 -ַאיַאמ א טימ ןעמונעגנא טקנוּפ םעד טָאה םודנערעפער רעד

 .ןעמיטש 1400 ןענעק 7876 ןופ טעטיר

 ; טקנוּפ רעטייווצ ַא
 1910-11 רהאי םעד ראפ ראלָאד 9,000 ןערעוו טגיליוװַאב לָאז סע,

 -עוו לָאז דלעג סָאד .סעטימָאק-טייטס יד וצ טייברַא סנָאיצַאזינאגרָא ראפ

 לאנָאשוונ ןוא עטימָאקילָארטנָאק ,וויטוקעזקע רעד ןופ טלייטוצ ןער
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 -ַאז סרעויינאגרָא ןוא סרעטיפָא עטלהָאצאב ענייק .סרָאטקעריד ווװָא דרַאב

 ."טגוטפעשַאב ןערעוו טונ ןעל

 : טקנוּפ א ךָאנ

 -וונ ןוא עטימָאק לארטנָאק סָאד םימ ןעמַאזוצ וויטוקעזקע סָאד,

 א ןעויולוצפיוא טכער סָאד ןעבָאה ןעלָאז סרָאטקעריד וװָא דרָאב לאנָאש
 -עג טלעדנַאה עטימָאק טייטס וד זא ,ןעסילשַאב ייז ןעוו ,עטימָאק טייטס

 -עגפיוא טרעוו עטימָאק טייטס א ןעוו .ר .ַא ןופ ןעסערעטניא וד ןעג

 םודנערעפער א ןעקישסיורַא דלאב עטימָאק וויטוקעזקע סָאד לָאז ,טוייל

 ."עטומָאק טייטס רעדנַא ןא ןוצ גנולהעוורע יוד ראפ

 יד .טניזעג םודנערעפער םעד ייב ןעבָאה סעטימָאק טייטס יד

 טָאה סָאד ,ןערָאװעג ןעבענעגרעביא ייז זיא טייברא סנַאיצַאזינאגרַא
 טייטס יד ןופ רעגַאל םעד ןיא גנומיטש ענעכיוהעג א ןעפורעגסיורא
 ןוא טייברא רעד וצ ןָאטעג םחענ א ךיז ןעבָאה ייז .סעקינ'עטימָאק
 ענינייא .םלוע ןעטיירב םעד דלַאב םעד ןענעוו ןעסיוו טזַאלעג
 ןופ געיז ן'כַאנ ןערָאװעג ןעבירשעג ןענייז סָאװ ,סעיצנעדנַאּפסערַאק
 סאו ,גנומיטש רענעי ראפ שיטסירעטקַארַאכ רחעז ןענייז ,.ק .ס יד
 סעיצנעדנעּפסעראק יד .רעניז יד ןופ רענַאל ןיא טשרעהעג טָאה
 .1910 ,רעבמעווַאנ ,"דניירפ , ןיא ןעוועג ןענייז

 טייברא רעד טימ ןעדירפוצ ןעוועג טינ ץלַא רעבַא זיא .זקע יד
 ןעגנובייר עסיורנ ןעמוקעגרַאפ ןענייז סע .סעטימַאק םייטס יד ןופ
 .םעטימַאק עדייב ןעשיווצ

 -ַאק טייטס רעקרָאונ יד טָאה ןאשנעוונָאק רעטפלע רעד וצ
 -נָא ןא ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאװ ,טרָאּפער א טלעטשענוצ עטימ
 ,עוויטוקעזקע רעד ןעגעק טקא-עגאלק

 םעד טימ טגיטפעשַאב גינעוו ךיז טָאה ןַאשנעװנַאק עטפלע יד
 םעד ןעמונראפ טָאה "דניירפ, רעד ,סעטימַאק טייטס ןופ ןינע
 -ומַאק טייטס יד ןופ ןינע רעד .,ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא ןַאנעביױא
 רעד קנַאד א דנורג רעטניה ןיא ןערָאװעג טקוהרַאפ זיא סעט
 ,המחלמ-"דניירפ ,

 ןַאשנעװנַאק רעטסעשטַאר רעד ףיוא ןעסולשַאב יד ןעשיווצ
 ; ןעוועג ןענייז

 ראלַאד דנעזויוט יירד זיב ויווצ ןופ ןערעוו טגיליווַאב לָאז סע,
 עטימָאק וויטוקעזקע יד ןוא טייברַא סנָאיצַאזונאגרָא ראפ רהָאי םעד ראפ
 "סעטימָאק טייטס ךרוד טייברא סנָאוצַאזונאגרָא יד ןעטלאווראפ לָאז

 7456 טימ ראלאד 8000 טניליוואב טָאה םודנערעפער רעד)
 .(ראלאד 9,000 ראפ ןעמיטש 1187 ןענעג ,ןעמיטש
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 סָאװ ,"ןָאיצוטיטסנַאק גניר רעטיײברַא ןא ןופ טקעיַארּפ , רעד

 עטימַאק סנַאיצוטיטסנַָאק רעד ןופ ןערָאװעג ןעגָאלשענרַאפ זיא

 -רַא) ךיז טגיטפעשאב (ןידלָאנ .ה ןוא גרעבנייוו ,י ,ןייטשּפע .בא)

 ,סעטימַאק טייטס יד טימ (20 ןוא 19 לעקיט

 .19 לעקימרַא

 -נערב 8 יוװ רעגינייוו טינ ָאד ןענייז סע ןאוו סטייטס ןיא (א

 ןופ שטנערב רעדעי .סעטימָאק טייטס ןערעוו טריזינַאגרַא ןענעק סעשט

 .עטומָאק טווטס רעד וצ טאגעלעד ןייא ןעקיש ןעק טווטס ןעדנעפערטאב םעד

 ייב ןערעוו טלהעוורע ףרַאד עטיטַאק טויטס רעד וצ טאגעלעד רעד (ב

 סעטימָאק טייטס .קעווצ ןעויד ראפ שטנערב ןופ גניטימ ןעלעיצעּפס ַא

 .טַאנָאמ א לָאמ ןייא יװ רעגינעוו טינ ,ןעגניטימ ןעטלַאהבָא ןעפרַאד

 .סעמומָאק טייטס ןופ טכולפ וד --- .90 לעקיטרַא

 -רֶא ןוא ןעפלעה ךווא ןוא טייברא עלערוטלוק יד ןערהיפנָא (א

 .סטייטס ערעייז ןוא טייברא סנַאוצַא

 -וד ּףָא דרַאָאב לאנָאשיונ רעד ראפ ןעטאדידנַאק ןערינימָאנ (ב

 .סרָאטקער

 -סנַאק יד זא ,ןהעז וצ זיא ("א, ףארנאראּפ) 20 לעקיטרַא ןופ

 ןופ סעיצקנופ יד ןעכַאװשּפָא טלָאװעג טָאה עטימָאק סנַאיצוטיט

 עט10 יד .,טײברַא סנַאיצַאזינאנרַא ענונב עטימָאק טייטס רעד

 -גַאג יד .ק .ס יד ןופ טנעה יד ןיא ןעבענעגרעביא טָאה ןַאשנעוװנַאק

 ליו עטימאק ןָאשוטיטסנָאק יד ןוא טייברא סנַאיצַאזינאגרַא עצ

 -ינאגרא רעד ןיא ן ע פ ? ע ה זיולב ןעלַאז ,ק .ס יד זא ,ןעבָאה

 .טייברַא סנָאיצַאז

 ןופ לעקיטרַא ןַא ןַארַאפ זיא (1911 רעבָאטקָא) "דניירפ, ןיא

 ."סעטימַאק טייטס יד ןעגעוו רעטרעוו רַאֿפ ַא; ; ד---ג .ב

 -ַאב טוייוו רע .שיטסירעטקַארַאכ רהעז זיא ?עקיטרַא רעד

 -העלקרע וצ טכוזעג זעבאה .ק .ס יד ןופ רענגעג יד יו ,ךדילרעּפנייש

 םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,.ק .ס יד ןופ טייקראבטכורפמוא יד ןער

 טייהרעמ עסיורג ץנאג יד: זא ,ןייז הדומ טזומעג ןעבָאה ייז סָאוװ

 ."סעטימַאק טייטס ראפ זיא .ר .א זופ

 -ַאק טייטס רעקראיונ רעד ןופ רעטערקעס רענידלַאמעד רעד

 -עט רעד ןענעווק ד---ג .ב טרעפטנעעגנ טָאה ,ןאמרענייפ .נ ,עטימ

 ,ראונאי ,"דניירפ,) ."עטימַאק טייטס רעקראיונ רעד ןופ טייקניט

92, 
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 ןענעק עיציזַאּפא ןיא נידנעייז ,סעקינ'עטימאק טייטס יד

 -נענעלעג ןייק ןעזָאלענסױװַא טינ ןעבָאה ,רערהיפ עלארטנעצ יד

 ,רענגעג ערעייז ןעריטידערקסיד וצ טייה

 -עק ראלוקריצ א טקישעגנסױרַא טָאה עטימַאק טייטס .י .נ יד

 ןופ טקעיַארּפ רהיא ראפ "עטימַאק ןָאשוטיטסנָאק ןוא ַאָאל, יד ןענ
 טקעיָארּפ םעד ןעפירנעגנַא קרַאטש טָאה יז ואוו ,ןאיצוטיטסנַאק ַא

 -ַאק ןַאיצוטיטסנַאק ןוא ַאַאל יד .טייקשיטארקַאמעד טינ ןייז ראפ
 .(=טרעפטנעעג ףורַאד ,ךיז טחעטשרַאפ ,טָאה עטימ

 טלַאװעג טינ ץלא יו רחעמ ,ק .ע יד טָאה ,טגָאזעג ןיוש יו

 יד תעב ,טײברַא-סנַאיצַאזינַאנרַא יד טנעה ערהיא ןופ ןעבעגסױרַא

 -חיא ןופ ענייא ןיא טייברא יד דארנ זַא ,ט'הנעט'עג טָאה .ק .ס

 ,סעיצקנופ עניטכיוו ער

 ןָאשנעװנַאק רעט11 רעד ךָאנ טָאה סָאװ ,עטימַאק .זקע יד

 -אק וויטוקעזקע רעיינ רעד ראפ ץאלּפ םעד ןעטערטּפָא טפרַאדַאב

 -ַאנֹרַא ןענעוו םודנערעפער לעשעּפס א ןעזָאלענסױרַא טָאה ,עטימ

 רעלעיצעּפס א ןופ ןערעוו ןַאטעגנ ףראד סאו ,טייברא סנַאיצַאזינ

 ,עטימַאק סנַאיצַאזינאגרַא

 -רענייפ .נ ,רעטערקעס רחיא ךרוד טָאה עטימָאק טייטס יד

 ,סעשטנערב יד ֹוצ ראלוקריצ א ךרוד טרעפטנעעג ףיוראד ,ןאמ

 יד טָאה ראלוקריצ םעד ןיא "ןעקורדסיוא עפרַאשח יד ןענעק

 -ַאשיינ רעד ראפ עטימַאק טייטס .י .ג יד טנַאלקעגנַא עויטוקעזקע

 עטימַאק טייטס יד טָאה ,ד .ב .נ יד .,סרָאטקעריד ווא דרָאב ?אנ

 .טלעדאטעג

 רעד רעביא טנעיז עטימַאק טייטס .י .נ יד

 .עטימָאק וויטוקעזקע

 ןעוועג ןענייז סעטימָאק טייטס יד ןופ רעגנעהנָא יד ןעשיווצ

 ,יקסוואלאפאר ,רקנמ .רעוט ענידרעייפ עננוי-טלא רעדַָא עגנוי

 ,ןאמנייפ ,סטרעבָאר .י ,ןָאטיוװעל .ב ,זיּפשא ,ןאמרענייפ ,ףלואוו .ב

 ןופ רערהיפנָא טּפױה יד ןעוועג ןענייז ערעדנא ןוא סמארכייא

 ענידלַאמעד יד טא ןופ ךס א .םעטימָאק טייטס יד ראפ ףמאק

 ןיא רעבענױַאט יד ןערָאװעג רעטעּפש ןענייז "ןערענַאיצולַאװער,

 ,סע טסייה ,ןענייז ייז .ר .א ןופ גנוטלאווראפ רעלאנַאיצאנ רעד

 .1912 ראונאו "דנוורּפ, (*
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 רעטיב ױזַא רעהירפ ןעבָאה ייז עכלעוו ,גנורינער יד ןערָאװעג ןיילַא

 ,טפמעקַאב

 יד טָא זיא ,טציא ןעדער רימ רעכלעוו ןופ ,טייצ רענעי ןיא

 -וצ זומ ןעמ ןוא .עיציזַאּפָא רעד ןיא ןעוועג הרבח עשינרענע עגנוי

 ןוא שינעטארטפ רהעז טרהיפעג עיציזַאּפָא רהיא טָאה יז זא ,ןעבעג

 -ענ עניצנייא ןייא ןייק טגיסעלכַאנרַאפ טינ טָאה יז .טקנוּפ םוצ

 רעד ןופ רעלהעפ רעדעי .עיציזַאּפָא רעד ראפ ןעצונוצסיוא טייהנענעל

 -אווערא יד ןופ ןערָאװעג טצונענסיוא זןיא "יײטרַאּפ רעדנעריגער,

 ,ןפוא ןעטסעב ן'פיוא "ןערענַאיצול

 -יוצ ,ןעטייברא וצ חכ ןוא הטומ ,ןעטייקניהעפ טימ ןעשנעמ

 -אבעד עניד'השקשינ ץנאג ןוא רענדער ענידרעייפ ,עטוג ייז ןעש

 טהעטשרַאפ ,ייז ןעבָאה -- טפירש ןוא טרָאװ ךרוד ייס ןעטנאט

 ,ּפישרעבמעמ רעד ףיוא סולפנייא ןעסיורג א טאהעגנ ,ךיז

 טָאה ןעמ ןוא טרעהעגוצ ךיז ןעמ טָאה ןעראלוקריצ ערעייז וצ

 .תוצע ערעייז טגלָאפעג

 -יוא ןעט22 ןופ ראלוקריצ רעייז טקריוװעג ךיוא םָאה ױזַא

 -עפער לעשעּפס ןופ טקנוּפ םעד ןענענ ןעמיטש וצ ,1911 ,טסוג

 ,8 ןופ עטימַאק סנַאיצַאזינאנרַא ענידנעטשאב א ןעבָאה וצ, םודנעד

 ,"טייברַא סנַאיצַאזינאנרַא טימ ןעבעגּפָא ךיז לָאז עכלעוו

 --ןע גע ג ווא 1024 טמיטשעג ןעבַאה טקנפ ן'ראפ

3, 

 ,טעטירָאיאמ רעסיורג א טימ ןעלאפעגכרוד ַאד זיא טקנוּפ רעד

 -טנערַאפ וצ ךיז גיטיונ ראפ ןענופעג טָאה וויטוקעזקע יד

 .םודנערעפער לעשעּפפ םעד רעביא סרעבמעמ יד ראפ ןערעפ

 סָאו גנורהַאפרע יד טכַארטעבנַא ןיא ןעמונעג טָאה וויטוקעזקע וד,

 -עב וצ טאהעג טיוצ גיניווו טָאה יז זַא ,רהָאי ןעטצעל טַאהעג טָאה יז

 טָאה ,ןעעטימָאק סנָאיצַאזינַאגרַא ענעדישרַאפ ןופ טיוברַא יד ןעטכַארט

 -ומָאק טוימס וד ןופ סטרָאּפער יד ןעטכַארטַאב וצ טייצ ןייק טאהעג םינ

 טָאה ,ןָאהט וצ רעטייוו סָאװ ןהעז ןוא טייקגיטעט רעייז ןעגעוו ןעעט

 ןוא טייברַא סנָאיצַאוונַאגרָא יד ןעזייוורעפוס וצ טייצ ןייק טאהעג םינ

 סנָאיצַאזינאגרָא רעלעיצעפס א ןופ גנולהעוורע יד טכארטַאב םוראד טָאה

 טָאה ןוא גנור .רַא ןיא ןעמרָאפער עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא סלַא עטימָאק

 .םודנערעפער ַא וצ טקישעגסיורא ןָאשיידנעמַאקער יד

 ןוא אי ןעק ןעמ עכלעוו טימ ,ןעכאורוא ,ןעוװיטָאמ ןענייז סָאד

 -יטוקסוד ךיז טזָאל סָאװ ,עגַארפ ַא זיא סָאד .ןענַאטשרעּפנווא ןייז טינ
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 עטימָאק עימוקעזקע ענוטציא ךיוא ןוא ענידרעהירפ וד ןעשיווצ .ןער

 -ַארפ רעד ןיא ןעטיוהנעדישרַאפ סגגונוומ ןארַאפ ךווא ןענייז רעדילגטימ

 ײווג טולַאסבָא ווא עמיומָאק סגָאוצַאווגטגרַא ַאוט זַא ,ןעקנעד ערעדנַא עג

 ,ןערעוו ןעפאשעג ןעווט עטיומָאק אוַא טעװ רעטעפש רעדָא רעהורפ .גיט

 .ןָאהטפיוא ןענעק לעיפ טינ טעוו עטיטמַאק אוַא זוא ,ןעקנעד רעדיוו ערעדנַא

 -אב ןעטנעמוגרַא טימ טנעגילעטנוא ןעק סָאװ ,עץנַארפ ַא רעבָא זיא סָאד

 ? ןָאהטעג עטימַאק טיוטס רעקרָאו ןוגנ וד טָאה סָאװ ,ןערעוו ןעכָארּפש

 ,ןערָאװעג טקישעגסיורַא זיא םודנערעפער רעד וו גיטייצכיולג

 .("םעד ןעגעוװו סעשטנערב יד וצ רעטעל א טקישעגסיורַא ויז ןעבָאה

 טרעוו ,זקע יד ואוו ,ראלוקריצ םעד ןופ ןעטאטיצ ןעמוק ַאד ןוא

 -ייװ טנַאז גנודנעוו רחיא ןיא ,זקע יד יד ןוא ,ןעפירגעגנַא קרַאטש

 :רעט

 ,עקורדסווא וד ,ךַארּפש וד ,רעטעל ןעצנַאג ןופ ןָאט רעד ןוא . . .,

 ."ערעפסָאמטא עטעטסעפרַאפ ַא ןעפַאשרַאפ רָאנ ןעק

 "|קלָאפ סָאד וצ ,קלָאפ ןופ ןעמַָאנ ןיא טדערעג טרעוו יוזַא ןוא,

 -טימ .ר .א יד וצ גנודנעוו ס'וויטוקעזקע רעד ןיא ןַאט רעד

 ,טגייצרעביא ךיז טאה .זקע יד ,רענידנעסייב ןייק טינ זיא רעדילנ

 טָאה ןוא סעטימאק טייטס ראפ ןענייז סעשטנערב עטסרעמ יד זַא

 .גנוטלאה עשירעננענ רהיא ןעבענענפיוא רעבירעד

 ײלגטימ ייטצ ןעוועג עוויטוקעזקע רעיינ רעד ןיא ןענייז בגא

 רעדיװ ןיא עטימַאק לָארטנַאק ןיא .עטימַאק טייטס רעד ןופ רעד

 .ןאמרענייפ .נ ,עטימאק טייטס ןופ רעטערקעס רעד ןיירַא

 -דנאהאב וצ רעפעב ןעננאפעגנַא םעטימַאק טייטס יד טָאה ןעמ

 ,ייז טימ ןענעכער רהעמ דיז ןוא ןעק

 "יווצ ןערָאװעג טינ לַאפ ןייק ראפ רעבָא זיא "ןעבעל טונ, ןייק

 .םעטימַאק טייטס ןוא עוויטוקעזקע רעד ןופ טעטירָאיַאמ רעד ןעש

 "וצ קרַאטש ןעוועג טינ זיא (טעטירָאיַאמ יד) עוויטוקעזקע יד

 ןייא ייב רהיא טימ ןעציז םעקינ'עטימַאק טייטס סָאוװ ,ןעדירפ

 א ןעמוקעג ןיא ףליה-רוצ רהיא .העד עגיבלעזיד ןעבַאה ןוא שיט

 ןוא ןייא ןיא ןייז טינ ןעפ ןעמ זא, ,ןָאשוטיטסנַאק רעד ןיא טקנופ

 ."עטימאק גנידנעטס א ןוא ןוא .זקע רעד ןיא טייצ רעניבלעזרעד

 יװצ יד טרעדאפענפיוא ןאשוטיטסנאק רעד טיול טָאה יז

 -וקעזקע רעד ןופ רעדעװטנע ,ןערינניזער וצ סעקינ'עטימַאק טייטס

 ,עטיסטק טייטס רעד ןופ רעֶדַא ,ויימ

 ןרפ .588 .ז ,1011 ,רערָטטקָא "דנוורפ,/ (*
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 םעד ףיוא ךיז גידנעציטש עטימאק ןָאשוטיטסנַאק ןוא ַאָאל יד

 -נוא ןעהעטש סעטימַאק טייטס, זא ,ןאשוטיטסנַאק רעד ןופ טקנופ

 "ענ טָאה ,"עטימאק ויטוקעזקע רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעט

 -עוו הערינניזער טינ ןעלעוו רעדילנטימ ייווצ יד ביוא זַא ,טנ'קסּפ

 .מָאק .זקע רעד ןופ ןעפַאלשעגסיױא שיטַאמָאטיוא ייז ןער

 ןיא עטימַאק ןָאשוטיטסנַאק ןוא ַאָאל רעד ןופ סולשאב רעד

 -ולװ רעד ,ןָאדנַאל ריאמ לייוו ,ןערָאװעג טרהיפענכרוד טינ רעבָא

 וצ טינ טכער ןייק טָאה .זקע יד זא ,טגָאזעג טָאה ,"רעזייוודא לענ

 ַאטינ ןיא סע ןמז לכ,א ,ןערינגיזער וצ רעדילנטימ עדייב יד ןענניווצ

 .(="ןאשוטיטסנַאק רעד ןיא טקנוּפ רעטמיטשאב א םעד ןענעוו

 .סושיא טּפוה יד ןערעוו טעטימָאק םייטס

 ז'פיוא ןעמואוושעגפיורַא זיא סעטימָאק טייטס יד ןופ ענארפ יד

 סע יו טלאועג רחיא טָאה ןעמ סאו ,טקוקעג טינ ,ךאלפרעביוא

 ,רהיט יד טכאמראפ רהיא ראפ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעקיטשראפ זיא

 ,.רעטסנעפ ן'כרוד ןיירא יז זיא

 "רעביא ,ןערעוו "וטפ ייז ןופ טלאועג טָאה עוויטוקעזקע יד

 עלא ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,עטימַאק טייטס .י .נ רעד ןופ טּפיוה

 רַאנ טינ ןעבַאה סעקינעטימַאק טייטס יד רעבָא ,"ןערענַאיצולַאװער,
 ייז ,טרעקרַאפ רַאנ ,סעיציזַאּפ ערעייז ןופ ןעטערטּפָא טלָאװעג טינ

 .עיינ רחעמ ץלא רעטייוו סָאװ ןעמונעגנייא ןעבָאה

 יד ןֹופ ענארפ יד טרעוו (1919) "דניירפ , רעמונ ץרעמ ןיא

 ןופ ןעבירשעג) ?עיראטידע ןא ןיא טלעדנַאהַאב סעטימַאק טייטס

 .(ןויבצ

 ןַא ןיוש ןענעז סעטימָאק םיומס וד סָאװ ,םעד ףווא גודנעקוק טינ,

 ,רעטקַארַאכ רעייז ךָאד זיא ,גניר רעטייברַא ןיא ןָאיצומיטסניא עטלַא

 גינייוו ץנַאג ךָאנ טנייה ויב ןענָאוצקנופ ערעייז ןֹוא עימָאנָאוויפ רעייז

 -ָאה סעטימַאק טייטס יד ביוא ,רָאלק טינ ךָאנ ןלופא זיא סע .טמוטשַאב

 8 רעדָא ,ץנערעפנָאק א ןופ ןעבאגפיוא וד ןוא רעטקַארַאכ םעד ןעב

 ."עטיטָאק תנודגעטס א ןופ רָאג רעדָא ,ןָאיצַאזונאגרָא עגידנעטשטסבלעז

 ץעטימָאק טייטס רעד ןופ ץעזעגידנורג םעד ןיא טייהרהָאלקנוא עזוד,

 ןעוומ ןעבַאגפווא ערהיא ןיא טייהטמיטשַאבנוא עגידנעטשלָאפ וד ןוא

 טפָא ןוא עסינעדנעטשרַאפסימ ענעדישרַאפ וצ ןערהיפ עזייוו רעשיגָאל

 .םייֹז רערעדנַא רעד ןופ טייברַא עראבטכורפנוא

 ,1919 ,רָאורבעפ .טָאק .וקע רעד ןופ ןעטכנראב (*
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 -נַאג ןיא ןעפרַאד סעטימָאק-טויטס וד זַא ,גנוניימ ַא טריטסיזקע סע

 ןעצונ ןייק ןעגנערב ייז סָאװ גינעוו ךָאנ לייוו ,ןערעוו טפַאשעגּפָא ןעצ

 ַא טגָאזועגסיוארָאפ ךָאנ טרעוו ייברעד .ןעדָאש טפָא ךָאנ ווו ןעגנערב ,טינ

 סעטימָאק טייטס וד סָאװ םעד ךרוד ,גניר רעטייברַא םעד רַאפ רהַאפעג

 -לעוו ,ןענָאזורעּפ עגיגווא ןוא ןעטפַאשרעּפרעק ערַאברילָארטנַאקנוא ןענייז

 ןוא טכַאמ עסיורג וצ ַא ןעמוקַאב ןענעק וצרעד עיציבמַא יד ןעבָאה עכ

 ןייק ָאטינ זיא ,גניר רעטייברַא ן'רַאפ ןייז טםינ ןעלָאז יוז ךילדעש יו

 ןייוז וצ עיציבמַא וד טָאה רענווא ןעוו םירָאוו .ןעגיטייזַאב וצ ויז געוו

 טקיש שטנערב רענעגיוא ןיוז ןוא עטימָאק-טייטס רעד ןיא ןעטָארטרַאפ

 .שטנערב רעדנַא ןַא ןופ *וסקארּפ , א ןעמוקאב רע ןעק ,ןיהַא טינ םהיא

 ןעמוקַאב ןענָאזרעּפ עגונווא ןענעק טווצ רעד טימ זַא ,זיא לכה ךס רעד

 -וא עלָארטנַאק םוש ַא ןהָא גנור רעטייברַא ן'פיוא סולפנווא ןעסוורג ַא

 .ךיז רעב

 ווו סעטימָאק-טייטס וד ןופ עסערעטניא רעד ןיא ןייז ףרַאד סע

 עגַאװפ עויד ןעריטוקסיד וצ ךילדנירג סעשטנערב ענלעצנווא יוד ןופ ךיוא

 רימ ןעלעוו טסנָאז ,טיויהרהָאלק רהעמ סָאװ רהיא ןיא ןעגניירבניירַא ןוא

 "עוו רימ ןוא גנונדרָא-סעגַאט רעד ףווא עטימָאק-טייטס וד ןעבָאה רעמויא

 "סימ ןוא ןעיירעבייר ענעדעישרַאפ וד ןופ ןערעוו רוטּפ טינ לָאמ ןייק ןעל

 ..ןעפַאשעג וָאלצונ טפָא יוזוא ןערעוו סָאוװ ,עסינדנעטשרַאפ

 יד ןופ םצע םעד רעביא לעקיטרַא רעצנאנ ַא קעװַא טהעג ױזַא

 ייז ףרַאדַאב ןעמ סעטימאק ּפיט א ראפ סָאװ וצ ,סעטימָאק טייטס

 ,םעטימַאק עלא יד טּפיזעגכרוד טָאה לעירָאטידע רעד .ןענעכערוצ

 טייטס יד זא ,ןענופעגסיוא טָאה ןוא .ר .ַא ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ

 ןימ א סעּפע ןענייז ייז זא ,ךיילנ טינ ייז וצ ןענייז סעטימאק

 ןעמָאנ ןייק ייז ראפ רָאנ זיא סע ןוא ,ןלצל אנמחר ,סונינורדנא

 ןיא סע ןוא טינ ןעמ רָאט ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא .,ָאטינ

 ,ןעפמעקאב וצ ייז זָאלצונ

 רעביא טכיראב א ןַארַאפ ןיא "דניירפ, רעמונ ןעבלעז ןיא

 ,1911 רחֶאי ן'ראפ עטימאק טייטס .י .נ רעד ןופ טייקגיטעט רעד

 סָאװ ,ענארפ יד ףיֹוא רעפטנע ןא סלא נידנעליוו טינ טניד סָאװ

 ,סעטימַאק טייטס יד סנױזַא ןענייז

 ןערוניפ עלארטנעצ יד ןופ רענייא ,2 .רב ןופ נרעבזנינ ?אפר

 -ער (?לעקיטרא ןַא ןיא טָאה ,טייצ רענעי ןיא גניר רעטיײברַא ןיא

 טפאשענּפא ןעצנאג ןיא ןעלַאז סעטימאק טייטס יד זא ,טרידנעמַאק

 ,1010 יאמ ,"דנוורפ , (*
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 ןופ לעירָאטידע םוצ רעפטנע זא ןעוועג זיא לעקיטרַא ןייז .ןערעוו
 .עטימַאק טייטס רעד ןופ טכיראב םעד וצ יוװ ,"דניירפ , רעמונ ץרעמ

 -יימ יד טרילומראפ רעגינעוו רעדָא רהעמ ןערעוו לעקיטרַא ןיא

 .רעננעג יד ןופ ןעננונ

 רעט12 רעד וצ טרַאּפער רהיא ןיא טאה עטימַאק וויטוקעזקע יד

 "ומַאק טייטס יד ןופ טײברַא יד טשינרַאנ וצ טכאמענ ןַאשנעװנַאק

 סנַאיצַאזינאגרַא עלעיצעּפס א ןעבַאה וצ טרידנעמַאקער טָאה ןוא עט

 .(?עוויטוקעזקע רעד וצ דילטראווטנאראפ ןייז לאז סָאװ ,עטימַאק
 -נעמַאקער .ק .ס יד ןעגעג ןערָאװעג זיא סָאװ ,,ד ,ב .נ יד

 ןערעו טרהיפעגנייא ןעלַאז סעטימַאק טייטס טאטשנא זא ,טריד

 .סעטימאק .,טנַאק ןוא ,זקע רעד ןופ טריזינאגרא ,סעטימַאק יטיפס

 ; ,ד .ב ,נ רעד ןופ עיצאדנעמַאקער יד

 ןעלעטשנָא ןעלָאז עטימָאק לָארטנַאק רעד טימ עוויטוקעזקע יד,

 עלַא ןעכווַאב ןיא ןהעטשַאב לָאז טייבוַא סעמעוו ,סרעזוינַאגרָא ויווצ

 וויטוקעזקע יד .ןעריוינַאגרָא וצ סעשטנערב עיינ ךיוא ןוא סעשטנערב

 ווזַא יװ םעטסוס ַא ןעטייברַאסיוא ןעלָאז עטימָאק לָארטנָאק רעד טימ

 .םייברַא רעד טימ ןהעגוצנָא

 וטיס ןעריוינַאגרָא ןעלָאז סעטימָאק לָארטנָאק ןוא וויטוקעזקע וד

 יו זַא ,ןעקנעד רימ .גיטיונ רַאפ ןעניפעג ייז ואוו ןעטרָאד סעטימָאק

 טנַאקַאב ןייז טינ טרָאפ יו ןעק ,ןייז טינ לָאז עטימָאק טייטס ַא גיטעהט

 ,סעטימָאק יטוס זַא ,ןעקנעד רימ .ץַאלּפ ןעדעי ןיא ןעדנעטשמוא וד טימ

 ןעבָאה ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש עלעיפ ןיא ןיוש ןעבָאה רימ יוװ עכלעזַא

 .ןעמַאטלוזער עטשניוועג יוד טכַארבעג

 סָאד ןעבָאה ןעלָאז סעטימָאק לָארטנָאק ןוא עטימָאק וויטוקעזקע יד

 -ערעטניא יד ןעגעג טייברַא יז ןעוו עטימָאק יטוס ַא ןעווילוצפיוא טכער

 ."טייברַא רהיא טגיסעלבַאנרַאפ יז רעדָא גנור רעטייברא ןופ ןעס

 טקירטסיד ןוא יטיס טרהיפעגנייא ןערעוו סע
 .סעטימָאק טייטס טאטשנא סעטימָאק

 טייטס יד ןופ ענארפ יד זיא ןַאשנעוװנַאק רעטפ רעד ףיוא

 "ושיא, יד ןערָאװעגנ זיא יז .טקנוּפ טּפיוה רעד ןעוועג סעטימַאק

 עגידנענערנ, א ןעוועג טינ רעבָא זיא יז ,ןַאשנעוונַאק רעד ןופ

 זיא ץלַא ,ןעמוקעגרַאפ טינ ןענייז ןעטַאבעד עניציה ןייק ."ושיא

 .104 .ז ,1012 ,"דנוורפ, רעמונ יאמ העז )5



 211 גניר רעטייברא ןופ עטכישעג וד

 טָאה ןַאשנעװנַאק ברע רעד ,רעהירפ ןופ טגניטראפעגנבא ןעוועג ןיוש

 ,אפוג ןַאשנעוװנַאק רעד ןופ טייברא יד ןַאטעג

 .טקריוועג טָאה סעטימַאק טייטס יד ןענעג עיצַאטיגא יד

 -עגנַא ןענייז .ד ,ב .נ יד ןוא .ע .נ יד ןופ סעיצאדנעמַאקער יד

 ןַאשנעװנַאק יד טָאה ,סעטימַאק טייטס טאטשנא ןוא ןעראװעג ןעמונ

 רעד ןופ גיגנעהּפַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעטימַאק יטיס ןעפַאשַאב

 "רֵא רעד רעביא העד עצנאנ יד ןענַארקעג טָאה סָאװ ,עוויטוקעזקע

 ,טייברא סנַאיצַאזינַאנ

 -נײײַא טָאה ןַאשנעוװנַאק רעד ןופ עטימַאק סנַאיצַאזינאגנרַא יד

 ; עיצולַאזער יד טָא טכארבעג

 -רַא ןיא טייברַאיסנָאיצַאזינַאגרָא ןופ עגַארפ ֹוד גודנעטכַארטַאב,

 לעטימ רעטסעב רעד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג רימ ןענויז ,גנור רעטייב

 םעד גידנעסיוו רָאנ .סרעזוינַאגרָא עטלהָאצַאב ןעלעטשוצנָא ןעוועג טלָאװ

 -וינַאגרָא רַאפ ךיז ןעקערש ייז זַא .סרעבמעמ ערעונוא ןופ טנעמוטנעס

 -ַאגרָא יד זַא ,ןָאשנעװנָאק םוצ ןערידנעמָאקער וצ רימ ןעסילשַאב ,סרעז

 ןָאהטעג לָאז רהָאו ןעטסקעג םעד רַאפ גניר .רַא ןופ טייברַא-סנָאיצַאזינ

 ןעלָאז עכלעוו ,סעטימָאק עלעירָאטירעט רעדָא עשיטדָאטש ךרוד ןערעוו

 .עטימָאק וויטוקעוקע רעד ןופ טכיזפיוא רעטולַאסבַא רעד רעטנוא ןהעטש

 -ויא זַא ןעניפעג ייז ןעוו ,טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק וויטוקעוקע וד

 ןעלהעוורע וצ ,טייברַא רעייז וצ גיהעפ טינ ןענייז עטימָאק יד ןופ עגינ

 ייב ןערעוו טלהעוורע ןעלָאז סעטימָאק יד .רעצעלּפ ערעייז ףיוא ערעדנַא

 -ירק ןעלעוו סָאװ עגינעי יד .קעווצ ןעזיד רַאפ ןעפוררַאפ ,ןעצנערעפנָאק

 -ַאו ַא ןופ טווצ ןיא .טלהעוורע ןערעוו ןעמיטש להָאצ עטסערג יד ןעג

 סרעבמעמ יד ךרוד ןערעוו טליפעגסיוא סע לָאז ,סעטימָאק עזיד ןיא סנַאק

 .ןעמיטש להָאצ עטסקענ יד ןעצנערעפנָאק ֹוד ייב ןעגָארקעג ןעבָאה סָאװ

 ןעצונַאב וצ ,טייז וצ טיוצ ןופ ,טכער סָאד ןעבָאה לָאז עוויטוקעזקע יד

 -רָא רַאפ .ןעקעוװוצ-סנָאיצַאזונַאגרָא רַאפ עטלעטשעגנָא עלעיצעפס טימ ךיז

 יד ןערעוו טגיליוװַאב לָאז רהָאי ןעטסקענ םעד ראפ טייברַא-סנָאוצַאזינַאג

 ".רַאלָאד דנעזיוט 4 זיב 8 ןופ עמוס

 -ענ טָאה ננומיטשפא יד .,עיסוקסיד א ןעמוקענרַאפ זיא סע

 .ןענענ 18 ןוא עיצולַאזער רעד ראפ 49 ןעבעג

 .םודנערעפער םוצ ןעננאגעג ,ךיז טהעטשראפ ,זיא ענארפ יד

 4877 ריפאד :ןעוועג ןיא םודנערעפער ןופ טַאטלוזער רעד

 .2,806 ןענענַאד ,ןעמיטש

 .טנעיױעג טאה עיצַאזילארטנעצ ןופ פיצנירפ רעד



 גניר רעטווברא ןופ עטכבושעג ֹוד 458

 ןענעג לייטרוא:טיוט א ןעראוועג ןענַארטעגסיױרַא זיא טימרעד

 רעייז טכאמענברוד ןעבאה רעוט ךס א ואוו ,"סעטימאק טייטס, יד

 .ןעדרַא ןיא טייצ-ספמַאק

 סע יצ ,ענאהפ יד ןענאטשעג טינ זיא םודנערעפער םעד ףיוא

 רַאנ ךיז טאה ?עיציפַא .טינ רעדַא סעטימאק םייטס ןייז ןעלָאז

 -עג רעבא ,ןעטייהנעגעלעגנא קנַאיצאזינאגרַא ןעגעוו טלעדנַאהעג

 ,םעטימאק טייטס יד ןענעג ןעמ טָאה טעוועליצ

 טייטס יד ןופ טייברא טנַאיצאזינַאגרַא יד גידנעמחענּפָא

 -ייז ןופ ןעטניוו יד ןערָאװעג ןעמונענּפא טימרעד ןענייז ,סעטימאק

 "עג טלעניזרַאפ טימרעד זיא ?ייטרוא טיוט רעייז ןוא ןעלנעז ערע

 .ןערָאװ

 .ןעשינעהעווכַאנ טאהעג טָאה ןינע רעד

 םעד ךַאנ ךיז טאה ביורטנייוו רעטערקעפ רעגידלַאמעד רעד

 -מעוואנ ןיא ןעלציוו וצ טביולרע סעטימַאק טייטס יד רעביא געיז

 .(1912) "דניירפ, רעב

 -לעוו ,םעשטנערב ןופ ןעטסעטָארּפ ךס ַא ןעמוקעגנַא ןענייז סע
 ימָאק טייטּפ יד טטַאשענּפָא טָאה ןעמ זא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה עכ

 ,לעדיירד ןעשיטילַאּפ א ךרוד סעמ

 -העלקרע עצנאנ א ןעמוקעג ןיא לעקיטרַא ס'ביורטנייוו ףיוא

 "וצ ןוא גנורהעלקרע ןַא ."עטימַאק טייטס רעקראיונ רעד ןופ, גנור

 טעוו'ס זא ,רעכיז ױזַא טינ ךָאנ ןיא געיז רעד זא ,גָאזנָא ןַא ךיילג

 ,(=מכאלש א ןעמוקראפ ןַאשנעװנַאק רעט1ס רעד ףיוא ךָאנ

 -ערקעס .נעג רעד ךאנ טָאה (1915) "דניירפ, רעמונ לירּפא ןיא
 .עטימאק טייטס רעד ןערעפטנע וצ ןעזיווַאב ,ביורטנייוו ,י ,רעט

 רעניבלעז רעד ץלַא .אטינ לעקיטרַא םעד ןיא זיא סעיינ ןייק רעבָא

 -הֶאי עלעיפ יד טא, סאו ,טעטיפַאק טייטס יד ןעגעק טנעמוגרַא

 ךיז טָאה עטימאק טיימס רעקראיונ דעד ןופ ץנעטסיוקע רעד ןופ ןער

 -רָאלק ןייק ,טייהטמיטשאב ןייק ,םארנַארּפ ןייק טייברַאעגנסיױא טינ

 ,"טייברא רעד ןיא טייק

 םייטס יד ןעגעוו ענארפ יד זיג ןאשנעוונאפ רעט18 רעד ףיוא

 רעד טימ גנודניבראפ ןיא ןעראוועג ןעביוהעגפיוא רעדיוו סעטימאק

 ,ענגרפ-סנַאיצאזינאגרַא

 ןעבעג וצ ,ןערהאי-א-ראפ יו ,ןעפאלשטכ טאה ןאשנעוונאק יד

 .1912 ,רכמעצעד ,"דנוורפ, הזו ("



 28 גנור רעטווברא ןופ עטכושעג יד

 יד ןענעג םעיצַאזינאגרַא טקירטסיד ןוא יטיס יד גוצרַאֿפ םעד

 ,םעטימַאק טייטס

 טלעטשעגסיורא ןענַאה סעטימאק םייטס יד ןֹופ רעגנעהנא יד

 יד ןעיינאב וצ גנורעדאפ רעייז ראפ ןעטנעמונרא עניטכיוו עכנאמ

 טרעו טעטימאק טייטס יד ךרוד ;ונייהד ,סעיצאזינאגרא םייטס

 -עג רעניא סרעפמעמ יד ןוֿפ גנוניימ עכילטנעפע יד טקירדעגטיוא

 וד רעבָא ןעבאה .ןעויטאמ עניוזא ערעדנא ךאנ ןוא ןענארפ עסיוו

 טָאװ ,טנעראוואב ךיז םעד ןענעג טעטימַאק טייטס יד ןופ רענגעג

 -נַאק ענירהעילעטריפ ןעפור וצ, םולשַאב א טרהיפעגכרוד ןעבַאה ייז

 "ר .ַא ןופ ןעטייהנעגעלעגנא יד ןענעוו ןעדעדוצכרוד ךיז ןעצנערעפ

 ןעצנַאג ןיא ַאד ןענייז סעטימאק םייטס יד ןופ ןעלנילפ יד

 ,ןעראוועג ןעטינשעגבא

 ןעזייוואב ןעביוהעגנא דיז ןעבאה ןעטכיראב ערעייז טגטשנא

 ןעבאה עכלעוו ,םעיצאזינאגרא טקירטסיד ןוא יטיט ןופ ןעטכיראב יד

 םישדח ענינייא ןיוש ,םיטש רערעכיז א טימ ןערעה טואלעג ךיז ןופ

 .טווילעגםיוא ךיז ןעבַאה טעטימַאק טייטס יד ראפעב

 .סעטימָאק טקירטסיד ןוא יטיפ

 טייבראיסנאיצאינאנרַא יד זיא ,טנַאוענ ןעכיוא ןיוש יו

 ןעבעגענרעביא ןוא סעטימַאפ טייטס יד ןופ ןעראוועג ןעמונעגפױרַא

 .סעטימַאק טקירטסיד ןוא יטיס יד וצ ןעראוועג

 -נֲא .ק .ע .נ יד טאה ןאשנעוונאק רעטטלעווצ רעד ךאנ ךיילג

 ןוא יטיס ןעריזינאנרא וצ ןעננוטמייראברַאפ ןעכאמ וצ ןעביוהעג

 סע ואוו ,דנַאֿפ ןופ ןערטנעצ עסיורג עֶלַא ןיא םעטימאק טקירטסיד

 -טעטּפעס טָאנַאמ ןיא טאה יז .,םעשטנערב ערערחעמ ךיז ןעניפעג

 סע עכלעוו ףיוא ,ןעצנערעפנאק עלַאקַאל ןעפורעגפיונוצ (1912) רעב

 ,טעטימאק טסירטסיד ןוא יטיס ןעראוועג טלהעוורע ןענייז

 ןיא .עטימאק רעפס א ןערָאװעג טלהעוורע ןזיא קרַאידינ ןיא

 -ֹּמִא ןעוועג עטימַאק רעד ןופ םיורג יד זיא טדעטש ערעדנא עלַא

 7 .סעשטנערב לחָאצ רעד ןופ גיננעה

 ןוא יטיס ןערַאװעג טריזינאנרַא ןענייז רהאי ןופ ףיולראפ ןיא

 -ןנ ,אנאקיש ,עיפלעדאליפ ,קרָאירינ ןיא טעטימאק טקירטּפיד

 -סעשטאר ,טיארטעד ,ראמיטלאב ,דנעלווילק ,דראטטראה ,ןייטירב

 ,ירוברעטאו ,ןעווייה-ינ ,גרוכסטיפ ,ןאסרעטעּפ ,אלטפאב ,רעט

 ןוא ןאטנניששוו ,יקאולימ ,טנעריורארפ ,םיאול .טפ ,יטטניטניפ

 ,טרָאפשורירב



 גנור רעטווברא ןופ עטכישעג וד 4044

 ןאשנעוונַאק רעט19 רעד וצ .ק .ע .נ דעד ןופ טרַאּפער םעד ןיא

 -אב עכילרהעי-בלַאה יד רַאפ ץַאלּפ רעסיורג ַא ןעבענענּפָא טרעוו

 יטיס ענידנענלַאפ ןופ ןערָאװעג טלעטשענוצ ןענייז סָאװ ,ןעטכיר

 זופ ,(ןַאמחטַאר .7 .רקעס) קרַאידינ ןופ ; סעטימַאק טקירטסיד ןוא

 -נירג .ס .רקעס) עיפלעדַאליפ ןופ ,(ןעמערק .א ,רקעס) רַאמיטלַאב

 -וינדראפטראה ןופ ,(ןייפדלַאנ .י .רקעס) ַאנאקיש ןופ ,(גרעב

 ןופ ,(ןייטשנערעב .שזד) טיארטעד ןופ ,(ןַאמּפָאה .פ ,מ) ןייטירב

 .(סילַאגרַאמ .י) רעטסעשטאר

 טקירטסיד זוא יטיס יד ןופ טייקגיטעט רעד ןענעוו נידנעדייר

 : .ק יע .נ יד טנַאז ,סעטימַאק

 עטסעב סָאד ןַאטעג זעבַאה סעטימַאק טקירטסיד ןוא יטיס יד,

 טנעקאב רהיא עוו . . . .נניר רעטײברַא ןופ ןעספערעטניא יד רַאפ

 זיא סע לעיפיוו ףיוא ,ןעעטימָאק יד ןופ טיײברַא רעד טימ דךיז

 ןעטקורדעג ןעצרוק ַא ךרוד ןענעקַאב וצ ךיז ךילנעמ טּפיוהרעביא

 ןופ עדאטעמ יד זַא ,סולשַאב םעד וצ ןעמוק רהיא טזומ ,טרָאּפער

 ןוא עטוג ַא זיא סעטימַאק ענױזַא ךרוד טײברַא-סנַאיצַאזינַאנרַא

 ."עמַאזקריוו א

 ךיז טָאה סעטימַאק טקירטסיד ןוא יטיס יד ןופ טײברַא יד

 רעד טָאה טנייה .טרעטיירבעגסיוא ןוא טנייוװצרַאפ רחעמ ץילַא

 ןוא טדעטש עדנעגלַאפ ןיא סעטימַאק עכלעזַא 22 גניר רעטיײברַא

 : ןעטקירטסיד

 "עד ,זאטקארב ,טרַאּפשזדירב ,רָאמיטלַאב ,ָאלאפַאב ,ינַאבלַא

 -סָאל ,אטנַארָאט ,אמַאקאט ,יטנואק ןַאסדָאה ,דרָאפטרַאה ,טיארט

 ,קרַאונ ,קרַאידינ ,סטעזושטאסאמ ,לאערטנַאמ ,ןיעמ ,סעלעשזדנא

 -ולאס ,סיאול ,טס ,אינרַאפילַאק-הטרַאנ ,קיווזנארב-וינ ,ןעווייה-וינ

 ןַאסרעטעּפ ,טסיא-הטואס ,לעטַאיס ,דלעיפננירּפס ,יטנואקדזאוו

 ווא רעטסעשטאר ,דנאלווילק ,סנעדיוארּפ ,גרובסטיּפ ,עיפלעדַאליפ

 .ָאנַאקיש

 יד רעטרע עלַא ןיא ןענייז סעטימַאק טקירטסיד ןוא יטיס יד |
 -רַאפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ רעטערטרַאפ עלעיציפַא ןוא םיחולש

 טרהיפ .ק .ע .נ יד עכלעוו ךרוד ,ןעלַאנַאק יד ןענייז ייז .גנוטלַאוװ

 טָאה .ק .ע .נ יד סָאװ ,סנייּפמאק עלַא ןיא .טיײברַא רהיא ךרוד
 -ילגטימ יד ןערעסערגרַאפ ןיא ייס ,ןערהיפוצכרוד ןעמונעגרעטנוא

 -ףעילער רַאפ ןעגנולמַאז-דלענ ענעדישרַאפ יד ןיא ייס ןוא טפאשרעד

 םעד ףיוא ןעלאפענסיוא טיײברַא קלח רעטסערג רעד זיא ,ןעקעווצ

 ,.סעטימאק יד סא ןופ ?רוג
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 ."רניירפ, וע ד

 ,עבאנסיוא רעשידַָאירעּפ רענענייא ןא ןיא טייקגידנעווטיונ יד

 ווא ןעבאנפיוא ענעדישראפ יד ןערעוו ןעטכױלַאב ןעלַאז סע ואוו

 ,טלהיפעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה ,ןעדרָא ןופ ןעמעלבָארּפ

 1906 ןיא ןיוש זא ,דאלטיּפַאק עגידרעהירפ ןופ ןעסייוו רימ

 ףיוא ןעמואושענפיורא לאנרושז םענענייא ןא ןופ ענארפ יד זיא

 .ןַאשנעװנַאק רעד

 רעד ןוא טיירב רעד ןיא ןעסקאוועג זיא ,ר .ַא רעד רהעמ סָאװ

 עטיירב יד ןעשיווצ טלעצרַאוועגנייא ךיז טָאה רע רעפיט סָאװ ,גנעל

 -ינעפרעדאב עניטסייג ענייז ןעסקאוועג ןענייז רעכעה ץלא ,ןעסַאמ

 ץלא ןוא טײקכילטרַאװטנַארַאפ ןייז ןערָאװעג זיא רעסערג ץלא ,ןעש

 .ןעבאגפיוא ענייז ןערָאװעג ןענייז רעטריצילּפמַאק

 -ייז סניטעלוב עשידָאירעּפ ולימא ןוא ןעראלוקריצ עגילעפוצ

 ,ענובירט עטיירב א גיטיונ ןערָאוװעג זיא סע .גונענ ןעוועג טינ ןענ

 וצ ןעדער לָאז גנוטלאווראפ יד ןעכלעוו ךרוד ,ןאנרַא רענענייא ןַא

 -יוז ןעסיוו ןעזַאל ןעלַאז רעדילגטימ יד ןוא רעדילנטימ עדנעזיוט יד

 .רעטלַאוװראפ יד טימ ןעסעומשכרוד ריז ןוא ןעגנוניימ ערע

 טַאהעג טָאה טפירשטייצ ענענייא ןַא ןעבָאה וצ קנַאדעג רעד

 ,טפאשרענגענ עניילק ןייק טינ טנעגעגַאב

 ענייא ןעוועג טינ ןענייז טפאשרענגעג רעד ןופ ןעוויטַאמ יד
 .עגיבלעזיד ןוא

 טפיוהרעביא דיז ףרַאד ,ר .ַא רעד זא ,טנַאזעג ןעבַאה עכנַאמ
 טינ ךיז ףרַאד רע זַא ,ןעננומענרעטנוא עיינ טימ ןעמענראפ טינ
 -ילנטימ יד .ןעטפעשעגנ עכילנהע ןוא ןעלאנרושז טימ ןעהערדרַאֿפ
 יד ןוא דלעג סָאד הריבע ןא זיא סע .ןעבַאה טינ סע ןעפראד רעד
 ןוא ןעננערב טינ ןעצונ ןייק םענייק טעוװ סָאד .החרט יד ןוא טייצ
 יו ייס ?אנרושז םעד טעוו רענייק .ןַאמ טינ הבוט ןייק םענניק םעוו
 .ןעזעל טינ ייס

 ,לאנרושז םענעגייא ןא ןענענ ןעוועג ןענייז רעדיוו ערעדנא
 -איצַאס רעד ןאט ןעדַאש טעוװ סָאד זא ,טניימעג ןעבָאה ייז לייוו
 ."טפנוקוצ , יד טפירשטַאנַאמ רעשיטסיל

 -נוא ןערָאוװעג קרַאטש "טפנוקוצ , יד זיא ,ןיֹוׁש ןעסייוו ריס יו
 יד .סרעבמעמ עגיצנייא ןוא סעשטנערב .ר .ַא יד ןופ טציטשעגרעס
 ערהיא ףיוא .ר .א םייב דניק-טסעק ןיס א ןעוועג זיא "טפנוקוצ
 -עג טלעדנַאהַאב ךילרהיטסיוא ןעמעלבַארּפ .ר .ט יד ןענייז ןעטייו
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 -ָאטקעריד עגנידנעטש א טַאהעגנ וליפא טָאה "טפנוקוצ, יד .ןערָאװ

 "טפנוקוצ,, רעד ןופ ןעמענּפָא סָאװ וצ. .סעשטנערב ,ר .ַא יד ןופ יר

 .טגערפעג ןעמ טָאה "? עציטש יד

 -סיד עגנַאל ךָאנ .ןעפלַאהעג טינ רעבא טָאה טפאשרענגעג יד

 ןעבָאה סָאװ ןוא רהַאי עגינייא ןעניוצענ דיז ןעבַאה סָאװ ,סעיסיק

 עט10 יד טָאה ,סנַאשנעװנַאק יד ףיוא טייצ גינעוו טינ ןעמונעגפג

 ןעכילטַאנַאמ םענעגייא ןא ןעבעגוצסיורא ןעסָאלשַאב ןַאשנעונאק

 ,לאנרושז

 -רַאיַאמ א ןוא םודנערעפער םוצ ןעגנאגעגנ זיא סולשאב רעד

 .טגניטעטשַאב סע טָאה 2449 ןעגעג 6980 ןופ טעט

 : םודנערעפער םעד ןופ טיול-טרַאוװ רעד זיא טָא

 -ולטַאנָאמ .ַא ןעבעגסיורַא לָאז עטימָאק לאנָאשייקוידע יד

 רעזעיד .גנור רעטייברַא ןופ ןעסערעטניא יד ראפ לאנרושז ןעכ

 עטייוצ ןוא עטשרע ,רעבמעמ ןעדעי וצ ןערעוװ טקישעג לָאז לַאנרושז

 8 יװ רהעמ טינ ,רעבמעמ ןעדעי ןעטסָאק לָאז לַאנרושז רעד .עסַאלק

 | .לַאטרַאװק ַא טנעס

 .ר .ַא רעמונ רעטשרע רעד ןענישרע זיא ,1910 ,רעבמעווָאנ

 ."דניירפ, ןעמָאנ םענעגנולעג ן'רעטנוא ,?אנרושז

 .ןויבצ זעוועג זיא "דניירפ , ןופ רַאטקאדער רעטשרע רעד

 "ער יד טוהעלקרע רעמונ ןעטשרע ןופ ?עקיטרַאטייל םעד ןיא

 ;עיצקַאד

 ,ןַאגרָא םענעגיוא ןַא ןופ טייקגיטיונ רעד ןיא זַא ,ןעביולג רימ,

 טינ ןעגנוניימ ייווצ ןייק ןענעק ,גניר רעטיײברַא ן'רַאפ םייה ענעגייא ןמ

 ערעייהעגנוא ןייז ,גניר רעטייברַא ןופ ןעסקַאװ סָאד ,ןעבעל סָאד .ןייז

 -ָאפעג ןעבָאה ,ןעטערעטניא עגיטייזליפ ענווז ןוא גנולקיווטנע עלעגש

 ,ןערעוו ןעפטשעג לָאז לַאנרושז גניר רעטייברַא רעלעיצעפס ַא זַא ,טרייז

 . ןערָאװעג ןעפַאשעג ךיוא ווא רע ןוא

 רעטייברַא רעד זַא ,ןערעלקרע וצ גיטיונ טינ רהעמ טנייה זוא סע,

 סָאו ,ןעדרַא סגנורעכיזרַאפ רעכַאפנייא ןַא יו רהעמ סָאװטע זיא גניר

 סע .רעדילגטימ ענייז סטיפענעב ןעלהָאצ וצ עבאגפיוא ןא רָאנ טָאה

 ,עגינעי יד וליפא ,גניר רעטיוברא ןופ דילגמימ רעדעי טנייה ןיוש טסייוו

 גניר רעטויברַא רעד זא ,ןעגיוא ערעייז ראפ טיפענעב םעד ךָאנ ןעבָאה סָאװ

 סערעכעה ,סערעדנַא סָאװטע ךיוא ,טיפענעב םעד ץוח א ,ךיז ןיא טלאהטנע

 -ָאד ןוא ןעטנעס ןיא ןעטסעמ טינ ךיו טוָאל סָאװ ,סערעלַאעדיא ןוא

 ."פרַאל
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 -גידנעווטיונ יד טזייווַאב ראטקאדער רעד יוװ ,םעדכַאנ ןוא

 סעטסנרע ןַא, ךרעדילגטימ יד ןופ רע טרעדַאפ ,לאנרושז ם'נופ טייק
 ,"ןאנרא םענעפַאשענדיינ רעזנוא ֹוצ ןעטלאהראפ

 "יוו ֹוצ עיצקַאדער יד טיג ?עקיטרַא םארגַארּפ ם'נופ ףוס םוצ
 -עטניא יד ראפ לאנרושז רעלעיצעּפס א זיא "דניירפ, רעד זא ,ןעס
 ןייק ןעבענּפָא טינ טעװ ןוא טינ ןעק ןוא גניר רעטייברא ןופ ןעסער

 ןעבָאה סָאװ ,ןעטיבעג עשיטסילַאנרושז ערעדנַא עלא יד ראפ ץאלּפ
 .גניר רעטייברא םעד טימ תוכייש עטקעריד ןייק םינ

 ןעדעי גיסעמלעגער "דניירפ , רעד טניישרע ןָא טלַאמעד ןופ
 .ענובירט גניר רעטייברא יד סלא טניד ןוא טַאנַאמ

 -סיזקע "ס'דניירמ, ןופ ףיולרַאפ ןיא ךיז טָאה עיצקאדער יד
 .ןעטיבעג לָאמ עגינייא ץנעט

 ,1919 ,רעבמעטּפעס זיב ראטקאדער ןעוועג זיא ןויבצ

 ,סקַאז ,ש .א ןערָאװעג "דניירפ, ןופ ראטקאדער זיא טלַאמעד
 רעד טָאה ,1912 רעבָאטקַא "דניירפ ,, ,לעקיטרַא םַארגַארּפ ןייז ןיא
 : טרעלקרע רַאטקַאדער רעיינ

 ףרַאד ,ןָאשנעװנָאק רעטצעל רעד ןופ טסויג ןוא סולשַאב םעד טיול,
 -ס ג נ | הי צ ר ע ןַא הגרדמ רעסיוועג א וצ זיב ןייז ךיוא "דניירפ,, רעד
 ןוא לָאז סָאװ ,ןַאגרָא-סגנוהיצרע ןימ אזא ןייז ףרַאד רע .ט פ ' ר ש
 -ַא פ ַא ןערעוו לָאז רע זַא יױזַא ,ןעזעל םוצ לַאירעטַאמ עטכוייל ןעֶבָאה ךיז
 רעטייברַא ןופ דילגמימ ןעדעי ןופ זיוה ם'ניא ט ַא ל ב- ן| עיל ימ
 -רעד יד ןוא יורפ יד ךיוא ןעזעל וצ סָאװ ןעניפעג טרָאד ןעלָאז סע .גנור
 ."רעטייברַא ם'נופ רעדניק ענעסקַאוװ

 ןעלקיטרַא רָאנ טינ ןעמוקנירַא ,ליּפשויב םוצ ,ןעפרַאד יווַא
 -ניק רעביא ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס רעביא ,קיטע רעבוא ,ענעיגוה רעביא
 ןא ןעבָאה ןעלָאז סָאװ ,ןעלקיטרַא ךיוא רָאנ ,הװ .ז .א גנוהיצרע רעד
 ןעטרָאס יד טָא ןעוו ךָאנ טּפיוהרעביא .טרעוו ןעכולזיוה ןעשירעהיצרע
 ,ןפוא ןעטכייל ,ןעגידנעהיצנא ַאזַא ףיוא ןעבירשעג ןייז ןעלעוו ןעלקיטרַא
 -וטלוק וצ וא ףָאטש-עזעל עטנַאזומא סלא וא ןעניד ןענעק ןעלעוו ייז זַא
 .עילימַאפ סרעטייברא םעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןוא קַאמשעג םעד ןעריוו

 רעטייברא יד סָאװ ,יד ןייז ךָאנ ןעלעוו ןופרעד ןעצונ עסיורג יד
 -אפ רעד ןעכלעוו וצ ,ןעדרָא ם'גוא סערעטניא ןא ןעניפעג טעוו עילימַאּפ
 ןערעוו אלימב םעד ךרוד טעוו "דניירפ, רעד .טגנַאלַאב רעטָאּפ ןעולומ
 ניר רעטיוברא ן'ראפ עמאלקער עטסעב יוד

 ןעלעוו דילגטימ ם'נופ רעטכָאמ יד ןוא ןהוז רעד ןוא יורפ יד
 ןוא גנור רעטייברַא םעד ןעכַאמ וצ רַללוּפָאּפ ,ןעטנעגַא עטסעב יד ןערעוו
 .ןעהוור ענייז ןעמהפלעופראפ ןצ
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 -מעמ ערעזנוא עלַא ןופ עציטש עלַארָאמ וד ןעמוקַאב וצ ןעּפָאה רימ

 רעזנוא ןופ דניירפ ן'תמא ןא רַאפ לַאנרושז רעזנוא ןעכַאמ ןוא סרעב

 ."עילימַאפ ןוא זיוה

 רעד ןוא טרינניזער סקַאז .ש .א טָאה ,1914 ,ראונאי ןיא

 .ץנארק ּפיליפ ןערָאװעג זיא "דניירפ, ןופ רָאטקאדער

 וצ ןעגנַאגעגרעביא "דניירפ, ןופ עיצקַאדער יד זיא 1918 ינוי

 ,טסוגיוא זיב לאנרושז םעד טריטקאדער טָאה רעכלעוו ,ןילייב .ב .י

 ,ןיקסַאב .י ןופ טריטקַאדער "דניירפ , רעד טרעוו ןַאד טניז ,4

 -קאדער-טפליהעג רעטבילעג .פ ןוא ןעֶדרָא ןופ רעטערקעס-לארענעג

 .רָאט

 -טעצעד ןעט4 םעד זיא ,"דניירפ , ןופ גנוניישרע רעד דובכל

 -רעשט רעד .טרעצנַאק ןוא נניטימ-סאמ א ןעמוקעגרַאפ ,1910 ,רעב

 -- רעקאנעמ .ס עטימאק לאנאשייקוידע רעגידלָאמעד רעד ןופ ןַאמ

 -ימ םעד ףיוא טָאה ,"דניירפ , ן'ראפ רעפמעק טּפיוה יד ןופ רענייא

 טכַאמענ ןענייז סָאװ ,רענעלּפ יד ןענעו טכאמענ טנאקאב גניט

 ןיא טייקניטעט סגנודליב עשיטַאמעטסיס ַא ןערהיפוצנָא ןערָאװעג

 .גניר רעטײברַא

 -ַאו ערעייז טנעלעגקעװַא טינ ןעבָאה "דניירפ, ןופ רעננעג יד
 -יישרע וצ ןעביוהעגנָא טָאה "דניירפ, רעד יו ,םעדכָאנ וליפַא ןעפ

 .גניר רעטײברַא ם'נופ לייט רעשינַאגרַא ןא ןערָאװעג זיא ןוא ןענ

 ףמאק םעד ןיא ושיא טּפיוה א ןעראוועגנ זיא "דניירפ , רעד

 .גניר רעטייברא ןיא "עטלַא, ןוא "עגנוי, יד ןעשיווצ

 .רעטעּפש םעד ןענעוו
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 .גגיר רךעטייברַא ןיא טײברַא-סגנודליב יד

 ףיוא ,דוסי טּפיוה 'א ,ןעסייוו רימ יו ,ןעוועג זיא גנודליב

 גנורהעלקטיוא .טיובעג ןערָאװעג זיא נניר רעטיײברַא רעד ןעכלעוו

 יד עכלעוו ,ןעלעיצ טּפיוה יד ןעוועג ןענייז גנודליב-טסבלעז ןוא

 טאהענ ןעבאה 'ןייאראפ גניר רעטייברא, ם'נופ רעדנירג עטשרע

 -- גנודליבטרַאפ ןוא עיצארעּפָאָאק ,ףליה עגיטייזנעגעג .גיוא ןיא

 ןיא גניר רעטייברא רעד ןעכלעוו ןופ ,שלושמה טוח רעד זיא םָא

 .טבעוועג ןערָאװעג

 א טגעלעגפיױרַא טָאה 1898 ןופ עיצוטיטסנַאק עטשרע יר

 ןייא יו רענינעוו טינ ןערישזנַארַא וצ ,עיצַאזינאנרַא רעד ףיוא בוח

 .גנודליב ראפ זיולב גניטימ א ןעכַאװ ייווצ ןיא לָאמ

 ףונ םעד טיובעגפיוא ןעבָאה סטיפענעב ענעדישרַאפ יד ביוא

 יד םהיא ןיא ןעזַאלבעגניירא טייברא סגנודליב יד טָאה .ר .ַא ןופ

 .המשנ

 רעד ןעוו ,ןערהאי רעניצניינ יד ןיא ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע

 -אזוצ םייב ןעטלַאהעג טָאה ןוא ךַאװש ןוא קנארק ןעוועג ןיא ףוג

 ןעויטארעּפַאַאק ן'טימ לאפכרוד ן'כַאנ ןעוועג זיא סָאד .ןעכערבנעמ

 רעגיצנייא רעד ןעוועג טייברַא-סגנודליב יד זיא -- ,ּפאש-רעברַאב

 .ןעבעל םייב ןעטלאהענפיוא גניר רעטיײברַא םעד טָאה סָאװ ,חכ

 רעטייברַא, ןופ טייקניטעט טּפיוה יד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 -קעל ןיא -- 497 ןוא 96-1899 ןערהַאי יד ןיא "ןייאראפ גניר
 .וו .זַא .א ןעדנעבא עשירארעטיל ,סעיסוקסיד ,סעיצ

 -ַאה סע עכלעוו ןופ ,ןעּפסאנק יד ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ןופ

 רעזנוא ףיוא ןענייווצ עסיורנ יד טצָארּפשענסױרַא רעטעּפש ןעב

 -רַאפ סננודליב-טסבלעז ןוא סגנודליב ןופ סנעטסרהעמ -- ? םיוב

 .ןענייא

 ןעטפַאשלעזעג-סננודליב יד ןעבאה ןעדרַא ןופ סעשטנערב סלַא
 ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,ןעזָאלעגּפָא טינ ןעבאגפיוא עגידרעהירפ ערעייז
 "פא רענעג ייוצ עטשרע יד .טניכאפליפראפ ןוא טלעּפָאטראפ ייֵז

 זַאֹמ ןעוועג ןעגייז ,גייווצנעזאר . ןוא םיובנעגייפ .ב ,ןעראטערקעט
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 "םיוא טימ ןעבעגעגּפָא ריז ןעבַאה סָאװ ,ןערַאטאטינא עשיטסילאיצ

 .ןעסיוו ןעטײרּפשרַאפ טימ ,טייברא סגנורהעלק

 יד ןענייז ,ןעדרַא ןא ןערָאװענ זיא גניר רעטייברא רעד תעשב

 יד ,עניילק יד ןעהיצרע ןוא עסיורג יד ןערהעלקפיוא ןופ ןעגארפ

 "נַאק יד ןֹופ גנונעדרא-סעגאט ז'פיוא ןענַאטשעג גידנעטש ,עגנוי

 .סעשטנערב יד ייב ןוא סנַאשנעוװ
 -נערב יד זַא -- םיובנענייפ טנַאז -- ןעוועג זיא עעדיא יד,

 :ןעקנַאדעג עשיטסילאיצַאס ןופ סלוקס ; סלוקס ןייז ןעלָאז סעשט

 .(="טייסגיניזיירפ עשילַארַאמ ןוא לַארַאמ עניניזיירפ ןופ סלוקס

 ,רלעג ןוא עיגרענע ךס ַא ןעבעגעגסיוא טָאה שטנערב רעדעי
 -רעבירא טכוזעג טָאה שטנערב ןייא .רעדילגטימ ענייז ןעדליב וצ

 סע ןוא ,גנוױליב ןופ טרּפ םעד ןיא שטנערב ןעטייווצ א ןעגייטשוצ
 ."המכח הברת םירפוס תאנקא :קֹוסּפ רעד ןערָאװעג םיוקמ זיא

 "עי סָאװ ,םעד בילוצ ,טייז ןעטַאש א טאהענ ךיוא רעבא טָאה סָאד

 -ַאזוצ טינ ריז טָאה ןוא ךיז ראפ בוט םוי טכאמעג טָאה שטנערב רעד
 הימ ןוא טייצ גינעוו טינ זיא ,סעשטנערב ערעדנא טימ טדערעגנעמ

 .ץעווינ ןיא ןעננַאגעג

 יד ןעריזילַארטנעצ וצ גנוגעװַאב ַא ןעביוהעגנַא ךיז טָאה סע
 גלַאפרע םומיסקַאמ םעד ןעכיירגרעד לָאז ןעמ ,טייברא סגנודליב

 .חכ ןוא דלעג ןופ גנודנעוונא רעטסנעלק רעד טימ

 םוצ ןעמ טָאה ,ןילקורב ןיא ,ןַאשנעװנַאק רעט4 רעד ףיוא

 לאנַאשייקוידע לארטנעצ א ןעלהעוורע וצ ,ןעסָאלשַאב לָאמ ןעטשרע

 -וצניירא ,ענאנפיוא רהיא סלא ןעבַאה טלַאזעג טָאה סָאװ ,עטימַאק

 יד ןופ טיינרַא-סגנודליב רעד ןיא ננונדרַא ןַא ,רדס א ןעגנערב

 5 ' : ,סעשטנערב

 יז רעביא ,ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז לָאמ ענינייא זיא עטימַאק יד

 טינ טּפיוהרעביא טָאה יז ,ןַאטענפױא טינ ראנ ,תועמשמ ,טָאה

 זיא לָאמ ןעניצנייא ןייא זיולב .ןעבעל ןופ םינמס ןייק ןעזיװעגסױרַא

 -ייקוידע רעד ןופ גניטימ א ןענעוו עסערּפ רעד ןיא ןיטַאנ א ןעוועג

 ןיא רימ ןעניפענ ,1904 ,טסוניוא ןעט17 םעד .עטימַאק לאנַאש

 : ננוכַאמטנַאקַאב עדנענלַאפ "סטרעווראפ,

 -רענָאד ןעטימ םעוו ,גניר רעטייברַא ןופ עטימָאק לַאנאשייקוידע,

 רהעז .ייוודָארב טסוא 1708 ,גניר רעטייברַא ןופ םיפָא ןֹוא דנעבא גַאטש

 ."ןעדנעטַא ןעלַאז עלַא .גיטכיוו

 .ןַאשנעװנָאּפ רעמ10 רעד וצ רעינעווַאּפ (*
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 יַאק לאנַאשייקוידע רעד ןופ ןעמ טָאה ץיטַאנ םעד רעסיוא

 עטשרע יד סָאװ רַאט ,ןעכַאזרוא יד .טרעהענ טינ רחעמ עטימ

 -עג ןענייז ,טאהעג טינ תושממ ןייק טאה עטימַאק לאנַאשייקוידע
 יַאק יד טלהעוורע טָאה סאוו ,ןַאשנעװנַאק יד לייוו ,סנעטשרע ,זעוו
 ןוא טייברא והיא ראפ דלעג עמוס ןייק טמיטשַאב טינ טָאה ,עטימ

 יד ןיא ,טלַאמעד וליפא ןיא ,םעניילק א שטָאכ ,טעשזדוב א ןהָא
 זא ןערהיפוצכרוד ךילנעמנוא ןעוועג ,ןערהאי עשיטסילאעדיא ענחעש

 -ראטשענּפָא עטימַאק לאנַאשייקוידע יד זיא ,סנעטייווצ ,ןוא ,טייברַא

 רעטרַאשט ןייק טאהעג טינ ךָאנ טָאה .ר .א רעד סָאװ ,ראפרעד ןעב
 ם'נופ ןערב ןעטכער ןיא ןענַאטשעג טלַאמעד ויא ןעדרַא רעד ןוא
 ,"ףמאק רעטרַאשט;,

 -וצ ןעברַאטשעגבָא טינ רעבא זיא טייברא לאנַאשייקוידע יד

 ןעבָאה סעשטנערב יד .עטימָאק לאנַאשייקוידע רעד טימ ןעמאז

 -קעל טרישזנארא ןעבָאה ייז ,טצעזענרַאפ טייקגניטעט סגנודליב יד
 -עלרַאפ עניימענלא טכַאמעג ,"טפנוקוצ , יד טיירּפשראפ ,סרושט

 .ז .זא .א ,.װ .זַא .א רעדילנטימ ערעייז ראפ ןעגנוו

 : ןעסיוו עוהיטוקעזקע יד טזַאל טרַאּפער ןעכילרהעי ןעטס ןיא
 וַא ,ןעטכיוסויוא וד םומ ןוא סעשטנערב ןופ גנורהעטרַאפ יד םימ ,

 א ןעלהיפ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ,םוורּפשרַאֿפ ןערעוו טעוו גנור .ברַא רעד

 גנולקיווטנע עגיטסויג ןוא עלעוטקעלעטנוא יד ראכ ןעטפערק ןיא לעגנַאמ

 רַאפ ןעגנַאלרַאפ ןעמוקעג ןענייו ןעטייז עלַא ןופ .רעדילגטימ יד ןופ
 לעגנַאמ רעויד .וװ .ז .א רעטיולנייַא-ןָאוסוקסיד ,סרערושטקעל ,רענדער
 טלהיפ רע רָאנ ,גניר .רַא ןיא רונ טינ זיא רענדער ןוא רערושטקעל ןופ

 ."אקורעמַא ןיא גנוגעווַאב רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא ךיז

 עטנעגילעטניא ךס ַא ןַארַאפ ןענויז גנור .רַא ןוא זַא ,גידנעסיוו,
 -רַא רעייז ןעטסייל ןענעק ןעלָאז סָאװ ,ןעשנעמ עגוהעפ גונעג ,ןעטפערק
 עלוש רענדער ַא ןענדרָאוצנויא טקנעדעג רומ ןעבָאה ,ןייל רעזיד ןיא טייב
 ןָאאצקורטסניא רעד רעטנוא ןעלקיווטנע ןענעק ךיו טעוו רערעדעי ואוו
 ."רערושטקעל ןוא רענדער ןעגיהעפ ַא ןופ

 -רענדער א ןעריזינאנרַא וצ ןערָאװעג טכאמעג ןיא עבַארּפ ַא
 עוויטוקעזקע יד סָאװ ,ףורפיוא ןא ףיוא  .גלַאפרע ןהֶא רעבָא ,עלוש
 -עגבא ךיז טָאה ,םעשטנערב יד וצ טקישעגסיורא םעד ןענעוו סָאה
 .שטנערב ןייא זיולב ןעפור

 לאנאשיינ יד זַא ,ריס ןעזעל טכיראב ןעכילרהעי ןעט7 ןיא
 ,עיצולאזער א ןעמונעגנָא טָאה סםראטקעריד הַא דראאב
 טימ ןעבענבט רַאנ ךיז ףרַאד ןוא ןעק עטימאק וויםוקעזקע יד זַא
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 יערעסערגנרַאפ וצ יװ ,גניר רעטייברַא ן'ראפ אדנאנַאּפָארּפ רעד

 -קעריד ?אנָאשיינ יד זא ןוא ,ןעסנַאניפ יד ןוא ּפישרעבמעמ יד

 ייז .טײברַא לאנַאשייקוידע טימ ןעבענּפָא ךיז ןעלאז ןערָאט

 ינַאגרַא ןערעוו לָאז סע זא ,ןַאשנעװנַאק םוצ טרידנעמאקער ןעבָאה

 רעד רעטנוא ןהעטש לָאז עכלעוו ,ארויב ?אנַאשייקוידע ןא טריז

 טגיליװַאב לָאז ארויב רעזיד ראפ ןוא .ד ווא ,ב ,נ יד ןופ טכיזפיוא

 ,ראלַאד 1,000 ןערעוו

 ייוו .ד ווא .ב .נ יד ןעזַאל טרַאּפער ןעכילרהעי ןעט8 םעד ןיא

 -קעל ענבעירשעג ןופ ןאלּפ א טייבראעגסױא ןעבָאה ייז זא ,ןעס

 ,ןעבעל ןיא ןַאלּפ םעד ןערהיפוצכרוד גידנעגנַאּפנָא רעבָאע .סרושט

 -ָאעהט זיא סע סָאװ זא ,טקאפ רעטלא רעד ןערָאװעג ןעזיוואב זיא

 "קַארּפ רעד ןיא רעווש רהעז רעבא סָאד זיא ,טכייל רהעז שיטער

 ."עקיט

 : עוויטוקעזקע יד טרידנעמַאקער טכירַאב ןעכילרהעי ןעט9 ןיא

 עטימַאק גנידנעטס עלעיצעּפס א ןעלהעוורע לָאז ןאשנעוונַאק יד

 ."טיײברַא רעזיד טימ ןעבעגבַא ןעצנאג ןיא ךיז לָאז סָאװ ,5 ןופ

 טָאה ןוא ןעמונעגנָא עיצאדנעמַאקער יד טָאה ןאשנעוונַאק יד

 .ראלַאד דנעזיוט ייווצ ןופ טעשזדוב א טניליוװַאב רהיא

 -בישעג רעד ןיא טאלב רעיינ א ןָא ךיז טגנאפ ןַא טלַאמעד ןופ

 .ןעדרַא ןיא טייברא-סגננודליב ןופ עט

 עטימָאק טייטס רעקרָאונ רעד ןופ םענראפ רעד
 .גנודליב ןעטיירּפשראפ וצ

 ַא ןענעוו ןעלהעצרעד רימ ןעזומ ,רעטייוו ןעהעג רימ רעדייג

 "וז ןיא טָאה עטימַאק טייטס רעקראיונ יד סָאװ ,דוזרַאפ ןעניטכיוו

 .ןעמונעגרעטנוא ,1908 ,רעמ

 טימ ןעבעגעגּפַא לעיפ ךיז ןעבַאה ?לכב סעטימָאק טייטס יד

 טַאה םיבעג םעד ףיױוא טנעכייצענסיוא ,טייברא סגנורהעלקפיוא

 טעדנעװעגנַא טָאה סאו ,עטימַאק טייטס רעקרַאי-רינ יד ריז

 -עג ַא ףױא טײברַא יד ןעלעטשוצקעװַא ןעלטימס עכילנעמ עלא

 סָאד ענַאל רערעסעב א ןיא ןעוועג ךיוא עקַאט זיא יז ,ןעדָאב ןעדנוז

 ,ןעלטימ דלעג רהעמ ,סנעטשרע ,טאהעג טָאה יז ?ייוו ,ןערהיפוצכרוד

 -םערק עגיסַאּפ ירד ןענירק טנעקעג קראיונ ןיא יז טָאה ,סנעטייווצ ןוא

 .גנומהענרעטנוא רעד ראפ ןעט
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 "נעגילעטניא עשידיא יד ןעדאלעגנייא יז טָאה ,1908 ,רעמוז

 -אב ַא ףיוג טיילטטפַאשנעסיוו םתס ןוא רעוט-?לכ עלַאקידַאר ,ןעט

 -טגנודליב רעד ןיא םעטסיס א ןעגנערבוצניירא ױזַא יוװ ,גנוטאר

 ,טייקגיטעט

 -קיורַא טאה ןוא ןעפודענבַא םעראוװ ךיז טָאה ץנעגילעטניא יד

 טייטט רעד ןעפלעה וצ טייקטיירג ןוא ןעליוו ןעקראטש א ןעזיוועג

 .טאט ןוא טאר טימ עטימַאק

 טסעג ענעדאלעננייא יד ןופ ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא זיא סע

 -נירנעג עטימַאק טייטס רעד טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,עטימאק א

 -טיוא רחיא סלא טאהעג טָאה ארויב יד .ארויב רושטקעל א טעד

 טרושטקעל עשיטַאמעטסיס עהייר עצנַאנ ַא ןערהיפוצכרוד עבַאג

 .וטארעטיל ןוא טפַאשנעסיװ רעד ןופ ןעטיבעג ענעדישראפ ףיוא

 טָאה ןוא ןיטעלוב ַא ןעזַאלענסױרַא טָאה עטימַאק טייטס יד

 םעד טעוװ יז סעיצקעל ע כ ? ע וו ,םלוע םעד ןעווענ עידומ

 יד ןייז ןעלעו סע ר ע ו ו ןוא ,ןערהיפכרוד 1908-9 רעטניוו

 ,סרָאטקעל

 ןעוועג ןענייז ןעטכיזבא יד ,סיורנ ןעוועג זיא םענראפ רעד

 .ןהעש

 זיא דע .ןערָאװעג טרהיפעגכרוד טינ רעדייל זיא ןַאלּפ רעד

 טינ ןעבעל ןיא זיא סָאװ ,שנואוו רעמורפ א יו רהעמ טינ ןעבילבעג

 .ןעראוועג טכילקריוורַאפ

 רעווש וצ ןעוועג טייברַא יד זיא עטימַאק טייטס ןיי א רַאפ

 -ַאה ןעדרַא ןיא ןעעטימַאק עגידנעטלַאװרַאפ יד ןוא ןערהיפוצכרוד

 טאה סע .טלַאק ץנַאנ ןעטלַאהרַאפ גנומהענרעטנוא רעד וצ ךיז ןעב

 םעטימַאק טייטס ןענעג ףמאק רעד ןעביוהעגנַא טלַאמעד ןיוש דיז
 -חיא ףיוא ןעננורעטש עסיורג ןענופענ טָאה .ק .ס .י .נ יד ןוא |

 .געוו

 רעלארטנעצ ַא ןופ םעבָארּפ עטשדע יד
 .עטמימָאק לאנַאשייקוירע

 א ןעכחעוורע וצח :ןעסאלשאב טָאה ןָאשנעװנַאק עט10 יד

 לא:אטייקוידעא ןעפור ךיז לָאז עכלעוו ,10 ןופ עטימָאק ננידנעטס

 -אקיבוס ייווצ ןיא טלייטוצ ןערעװ לָאז עטימָאק יד ,"עטימַאק

 ידע עכילדנימ ראפ עטייווצ יד ,ןָאשייקילבוּפ ראפ ענייא ; סעטימ

 -קעל עשיטטסעטסיס ןערישומנארא ?פז עטימַאק יד ןַאשייק
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 סָאװ ,ןענארפ ןעגעוו ,ןערושַארב ,ןעטפירשטייצ ןעבעגסיױרַא ,סרושט

 ,ןעלוש סנאטנוז יד ןעציטש ,גניר רעטייברא םעד ןעריסערעטניא

 -טַאנַאמ א ןעבענסױרַא ,רעטייברא ראפ ןעּפורג סגנודליב ןעדנירג

 ,וו ,זַא .א ,?אנרושז ןעכיל

 -נעוונַאק רעד ףיוא ןערָאװעגנ טלהעוורע זיא סָאװ ,עטימַאק יד

 טָאה ,טײברַא לאנַאשייקוידע ראפ םארגָארּפ א ןעטיײברַאוצסיױא ,ןַאש

 ,ךיז ןעניטיונ סאו ,עגינעי יד ןענרעל לָאז ןעמ ,טרידנעמַאקער ךיוא

 עיצאדנעמַאקער יד סָאה ןַאשנעװנַאק יד .,שידיא ןעביירש ןוא ןעזעל

 .ןעמונעגנַא

 1910211 רהאי ןיא ןעבָאה עטימַאק לאנאשייקוידע טלַא

 (*; רעטערקעס ,קאז ?5ה ;ןאמרעשט ,רעקאנעמ .ס טרינאיצקנופ

 ,ףארג .ה ,ןאמרעּפוק .י ,זַאמליה .י ,ףלָאװ .ב ,גרובזניג ,ר ,יקצולאס .י

 לעירָאטידע ןופ ראטערקעס ,(ןוינצ) ןאמפאה .ב ןוא קיניווטאב .ב

 .(סע טסייה "דניירפ? ןופ ראטקאדער) דדַאַאב

 רעד טימ ןַאט וצ טאהענ ןעבָאה עטימָאק רעד ןופ ענינייא

 "רעביא אדנאנַאּפַארּפ רעכילטפירש ןוא "דניירפ , ןופ עבאנסיוא

 רעכילדנימ רעד וצ ןעבעגענּפָא ךיז ןעבַאה ערעדנא יד ןוא ,טּפױה

 ,טייברא-סגנודליב

 זיא ,טגיליװַאב טָאה ןָאשנעװנָאק יד סָאװ ,ראלָאד 9,000 יד

 "דניירפ+ רעד .טייברא סגנודליב רעכילדנימ רעד ראפ זיולב ןעוועג

 .ראלַאד דנעזיוט ןהעצ ןופ טעשזדוב םענעגייא ןייז טאהעג ךיז טָאה

 רעד טלהעצרעד ,1910 רעטניוו ,"דניירפ ,, ןיא טכיראב ַא ןיא

 ;קַאז ?לה ,עטימַאק .קוידע רעד ןופ רעטערקעס

 -ראפ ןעבָאה ןוא טעדלעמענ ךיז ןעבָאה סעשטנערכ רַאּפ ַא;

 ,ןַאשייקוידע ףיױױא עמוס יד ןעבענקעווַא ייז לָאז ןעמ זא ,טגנַאֿכ

 עכלעוו ,ראלַאד 2,000 יד ןופ קלח רעייז ףיוא סיוא טכאמ סָאװ

 .טגיליװַאב טָאה ןָאשנעװנַאק עטצע? יד

 ןַאט ןענעק וצ ףיוא ףיונוצ ךיז ןעמהענ רימ !לכש א טרעה

 ,ןַאט טינ ןיילא ןענעק סעשטנערב ענלעצנייא סָאװ ,טאד ןעמאזוצ

 דלעג סָאד רעדיוו ןעלאז רימ זא ,זנוא ןופ טציא ןעמ טגנאלראפ

 -נעוונַאק יד טָאה סָאװ טנייה .םעשטנערב יד ןיא ןעלייטוצ קירוצ

 "?ראלאד 2,000 יד ןעגיליװַאב טפרַאדַאב טפיוחרעביא ןַאש

 ןערָאװעג זיא יקצולאס ןוא מרינגיזער רעטעּפש טָאה קז .ח (*

 .רעטערקעט
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 לאנאשייקוידע רעד ןופ עבאגפיוא טּפיוה יד זא ,ןעמ טהעז ַאד
 ןעריזילארטנעצ וצ טייברא סגנודליב עצנַאג יד ,ןעוועג זיא עטימַאק
 רעייז ףיוא ןערחעלקפיוא ןוא ןעדליב ןעלַאז םעשטנערב יד טינ ןוא
 -םיכטראװטנאראפ רענעגייא רעייז ףיוא ןוא רענייטש םענענייא
 | פ ,טייק

 יד זא ,עטימאק ,קוידע רעד ןופ דיז רימ ןעסיוורעד רעטעּפש
 עשיטפאערעטס טימ טרירטסולוא (=,עיגָאלַאיזיפ רעביא סרושטקעל
 ַא טימ גאט ייב גאטנוז ןעדעי ןעטלאהעגּפָא ןערעוו עכלעוו ,רעדליב
 דוזאב רעד .גלָאפרע ןעטונ א ןעבָאה ,טרעצנַאק ןענידנעגלַאפכַאנ
 עזיד ףיױוא םלוע רעד טנרעל ךילכעוטּפױה ןוא םוג ךילמיצ ןיא
 ןענייז ןעטרעצנַאק יד ,ייז טימ ךיז טריסערעטניא ןוא סרושטקעל
 -ומא טונ רהעז ןעבָאה ןוא ענעננולעג ץנַאג ןעוועג ךיוא טציא זיב
 ,רעכוזַאב יד טריז

 ן'באנ ,טעּפש רהעז טמא ןיא ןיירא זיא עטימַאק עטשרע יד
 -מעוואנ ןיא ןעביוהעגנַא ךיז טאה ץנעטפיוקע רחיא .םודנערעפער
 רהיא .ןאמפיוא טנעקעג טיג ,ךיז טחעטשראפ ,יז טָאה לעיפ רעב
 .טנעמירעּפסקע ןא יװ ,רחעמ טינ ןעוועג גנַאפנָא ןיא ןיא םייברא
 -עג עטימַאק לאנאשייקוידע יד ,יז טָאה טנעמירעּפסקע םעד ןופ
 ליוו רעכלעוו ,םלוע רעטנעגילעטניא ןַא ןַארַאפ זיא סע סָאד ,טנרעל
 (** ןענרעל טסנרע דיז

 ,ןאטפיוא רהעמ ןענעק ןעמ לָאז רחאי ןעטייווצ םעד ןיא ידכ
 * ןַאשנעװנַאק רעט11 רעד וצ טרידנעמַאקער עטימַאק יד טָאה

 -ַאמ ןיא טרולָאמסנוא ןערעוו לָאו עטימָאק לַאנָאושיוקוידע וד (א
 ; ןושוד רעדָא ,יַאֿמ טָאנ

 ןופ .טייברַא לאנָאשייקוודע ראפ 98000 ןעמיטשַאב וצ (ב
 ּוד רַאפ סרוט רושטקעל ןערישזנַארַא וצ רַאלָאד דנעזיומ 9 ןהעג לָאז םעד
 -לעוו ,רעטערקעס ַא ןעלעטשוצנָא ףיוא רַאלַאד 800 ,סעשטנערב ירטנָאק
 םיממ וי ןעגרָאוַאב ןוא סעשטנערב ֹוד טימ ןעבוורשכרוד ךיז לָאז רעכ

 : אדנַאגָאּפָארּפ ןוא סרושטקעל ןעגעוו עטפניקסיוא עלַא
 ,רעטנעצ ןעגוטסווג א שטנערב ורטנָאק ןעדעי ןיא ןעדנורג וצ 6

 ,} .א ןעגנוזעלרָאפ ,ןענָאוטוקסוד טםימ סעשטנערב יד ןעגרָאזַאב לָאז סָאװ

 ; ןעקעטָאולביב ןעדנירג ןוא .וו

 .ַאדנַאל .מ .רד ןעוועג זיא ראטקעל רעד ("

 ןיא טקורדעג ,ןָאשנעװנַאק רעט11 רעד ןע טרָאּפער םעד חעז ("7
 7} =+ .1011 ץרלפ ,"דנוירפ
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 ןעפַאש וצ טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק לַאנָאישייקוידע וד (ד

 ןוא ,ןעגנומהענרעטנוא ענעדישרַאפ ךרוד סדנָאפ ערעסערג

 .) ןופ ןהעטשַאב לָאז עטימָאק יד (ה

 -ַאלשַאב ןערָאװעג זיא םודנערעפער ןוא ןַאשנעװנַאק רעד ייב

 -טימ 5 ןופ ןהעטשַאב לָאז עטימַאק לאנָאשייקוידע יד זַא ,ןעס

 רעדנוזַאב א ןערעוו טלהעוורע לָאז "דניירפ? םעד ראפ .,רעדילנ

 ראפ טגיליװַאב ןערעוװו לָאז ראלַאד דנעזיוט 2 ;עטימַאק סערּפ

 .טייברא לאנָאשייקוידע

 ןַאטפיוא טנעקעג סָאװ גינעוו טָאה עטימַאק לאנַאשייקוידע יד

 ןעבַאה םעשטנערב ירטנַאק יד .,ראלאד דנעזיוט 2 ןופ דנַאפ א טימ

 גינעוו ױזַא ןעגירק ייז סאווראפ ,ןעריטסעטַארּפ ןייא ןיא ןעטלאהענ

 ןיא ץנערעפנַאק טייטס א .טייברא סגנודליב רעייז ראפ עציטש

 ונעגנָא ןעבַאה ,.ק .ד ,ןָאטננישַאו ןיא שטנערב רעד ןוא זיִאניליא

 ,דנַאפ לאנאשייקוידע םעד ןעפַאשוצּפָא סעיצולַאזער ןעמ

 "עג טצונעגסיוא זיא םעשטנערב יד ןופ טייקנעדירפוצמוא יד

 "ייקוידע ןא ןעגעג ןעוועג ?ללכב ןענייז עכלעוו ,עכנאמ ןופ ןערָאװ

 .עטימַאק לאנַאש

 -ַאוועג ןעבילקעגסיוא זיא עכלעוו ,עטימָאק ןָאשוטיטסנאק יד

 -רערעּפיצניוּפ רעד ןיא טָאה ,ןָאשנעװנַאק רעט10 רעד ייב ןער

 -נעהנַא יד ןעבָאה ."גנודליב, טרָאװ םעד טנאמרעד טינ גנורהעלק

 קרַאטש םעד ןענענ טײברַא .קוידע רעטריזילארטנעצ א ןופ רענ

 ,םולשאב א ןעמונעגנָא טָאה ןָאשנעװנַאק עט19 יד ,טריטסעטַארּפ

 ןערעו טלעטשענקעווא "גנידליב, לָאז עיצוטיטסנַאק רעד ןיא, זא

 ."ןעדרַא רעזנוא ןופ ןעבַאגפיוא ערעדנַא עלַא טימ עקייר ןייא ןיא

 עלא ראפ לָאמ ןייא סולשַאב םעד טימ טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 רעשינַאגרַא ןא זיא טייברא לאנַאשייקוידע יד זא ,טניטעטשאב לאמפ

 לָאז עטימאק לאנאשייקוידע יד זא ןוא גניר רעטייברא ם'נופ לייט

 | .סעיגעליווירּפ ןוא ןעטכער עלא ןעבאה

 רעד דצמ עטימָאק .קוידע רעד וצ טפאשרעגנעג י"ז
 ןופ גנוציטשרעטנוא יד ןוא עוויטוקעוסע

 .ּפישרעבמעמ רעד

 עטימַאק לאנַאשייקוידע רעד ןופ טָאה ןָאשנעװנַאק ע511 יד

 טָאה "דניירפ, ז'רַאפ ."דניירפ , ז'רעביא טכיזפיוא יד ןעמונעגוצ

 רעד ןיא .עטימַאק ןַאשייקילבַאּפ זוא סערּפ א טלהעוועגסיוא יִז

 ,רעדילגטימ 8 ט?חעווענסיוא יז טָאה אמוג עטימַאק לאנַאשייקוידע
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 "עטימַאק גנידנעטס, א ןעוועג זיא עטימַאק לאנאשייקוידע יד
 רעטנוא ןענַאטשעג "סעטימאק ננירנעטס. ערעדנא יד יװ ,זיא ןוא

 ,סעטימטק לָארטנַאק ןוא וויטוקעזקע רעד ןופ טכיזפיוא רעד

 -ַאשייקוידע רעד ראט ןעראוועג טניליווַאב זיא סָאװ ,עמוס יד

 ,ראלַאד 2,000 ןעוועג ןיא ,טייברא לאנ

 ,רעסעב רשפא ,טייברא לאנאשייקוידע רעד וצ טפאשרענגעג יד

 ,טרעהענפיוא טינ טָאה ,עטימַאק לאנַאשייקוידע רעד וצ

 ,יד ןופ ןענַאטשַאב טעטירַאיַאמ יד זיא עוויטוקעזקע רעד ןיא

 ,טייברא לאנאשייקוידע יד ףיוא םורק רהעז טקוקעג ןעבַאה עכלעוו

 ןעבָאה ייז .עטימַאק לאנַאשייקוידע רעלארטנעצ א ןופ טרהיפעגנַא

 -אב ןוא טייברא ?אנַאשייקוידע יד ןעריצודער וצ רענעלּפ טכַאמעג

 -רָאפ ןעבַאה ייז סָאװ ,טימרעד עטימַאק רעד ןופ חכ םעד ןעקנערש

 "וב םעד ןערענעלקראפ וצ ,ןַאשנעװנַאק רעט12 רעד וצ ןעגָאלשעג

 ,ראלַאד 900 ףיוא זיב טעשזד

 ,ביורטנייוו .י ןעמונעג ךיז טָאה גאלשרַאפ אזא ןעדנירגַאב וצ
 : רעטערקעס-לארענעג רעגידלַאמעד

 -יליוװַאב וצ ןעסָאלשַאב טָאה ,ןָאשנעװנָאק (עטפלע ֹוד) עטצעל יד,

 לַאנַאאשייקוודע רַאפ רהָאי ַא רַאלַאד דנעזווט ויווצ ןופ עמוס יד ןעג

 לַאנָאושייקוידע עלעיצעפס ַא ןופ טרהופעגנָא ןערעוו לָאז עכלעוו ,טייברַא

 .עטימָאק

 ןוא -- ?עלַא רַאפ דנעלעטשנעדורפוצ ןייז סולשַאב רעזיד ןעק

 ?ןוונ ויא רעפטנע רעונוא

 לָאז טייברַא לַאנָאישייקוידע יוד זַא םעד ןעגעג ןענייז סָאװ יד ןופ

 סיוװװעג ךָאד ןעבָאה יד .טינ עגארפ ןייק ךָאד זיא ,טריוילַארטנעצ ןייז

 ראפ ןענייז סָאװ וד ןופ רעבָא ָאד ןעדער רימ .םעד ןעגעג ןעצעזוצסיוא

 ןענעק יד ךיוא ,םייברַא לַאנָאישייקוידע רעד ןיא ןָאיצַאזילַארטנעצ ַא

 .סולשַאב ןעויד םימ ןעדירפוצ ןיוז טינ

 ןופ ןניז ןעלופ ןיא טווברַא לַאנָאישייקוידע יד ןערהיפוצנָא ידכ

 ןוא גנודליב ךָאנ טשרוד ןעסיורג םעד ןעלעטשוצנעדירפוצ ודכ ,טרָאװ

 טרושטקעל לעיפ ווזַא ירטנָאק ןיא סעשטנערב יוד ןעבעג וצ ,גנורעלקפיוא

 -כערַאב ןעוועג ןעטלָאוװ ייז לעיפיוו וצ ןוא ןעבָאה ןעליוו ייז לעיפיוו

 וד סָאװ ןעגַארפ ענעדישרַאפ עלעופ וד רעביא סרושטקעל ןעבעג וצ ,טגוט

 עשיטַאמעטסיס ַא ןערהיפוצנָא ידכ ,ןעבָאה ןעלעוו ןעטלָאװ סעשטנערב

 םעד ןעגָארט וצ ןעוועג טרעוו טלָאװ סָאוװ ,טייברא לאנָאשייקוידע

 ןוא ןוולק רהעז ,ןיילק רַאלָאד דנעזווט ויווצ ןופ עמוס וד ןוא ,ןעמָאנ
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 .רַאפרעד גיטיונ ןייז טלָאװ סָאװ ,עמוס יד ןעגעק ןיילק דנעטיידַאבמוא

 .םייברַא ַאזַא ראפ גיטיונ זיא ,ראלָאד דנעזיוט עגילדנעצ עלעיפ

 ,טייברַא לַאנָאישייקוידע רַאפ דלעג רהעמ גיטיונ זיא סע בווא רָאנ

 .רלעג רהעמ ןעגיליװַאב ןעמ לָאז ןַאד --- ןעגָאז ערעדנַא ןענעק

 -עג סָאד טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןענַאמשרעפנייא ןעוועג ןעטלָאװ רימ

 .(*"טנעק

 סע זַא ,ןעליוו סָאװ ,יד ןופ גנוגידייטראפ א טמוק אד ןוא

 לייוו ,עטימַאק לאנאשייקוידע עלארטנעצ ןייק ןייז טינ לָאז

 -וצונוא יד טעטיוט טייברַא לאנָאשייקוידע עטריזילַארטנעצ יד,

 .סעשטנערב ענלעצנייא יד ןופ עוויטַא

 ידכ ,טריזולַארטנעצ ןערָאװעג ןענייז גניר .רַא ןופ סטיפענעב וד

 ןעבעגּפָא רחעמ ןענעק ךיז ןוא טייצ רהעמ ןעבָאה ןעלָאז סעשטנערב יד

 ,טריזילַארטנעצ טרעוו סָאד ךיוא ןעוו ןוא ,טייברַא לַאנָאישייקוידע טימ

 ךיוא טלָאװ סָאד רָאנ .ןָאהט וצ סָאװ סעשטנערב יד רַאפ טינ טביילב ,ןַאד

 ,טייברַא לַאנָאושייקוידע עטריזילַארטנעצ ןיא ןעוו טכַאמעגסווא טינ

 ןיא טהעטשַאב רהַאפעג יד ןוא ,רהַאפעג רעדנַא ןיוק ןעגעלעג טינ טלָאוו

 רַאזונַאגרָא רעד ןיא ןעטייקגיטסיווצ ןעפור סיוװַא ןעק סָאד סָאװ ,םעד

 .ןָאוצ
 "גוטכיר ענעדישרַאּפ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא גנור רעטיײברַא רעד

 ןוא גנוגעװַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןיא ןעגנוטכיר עלַא טעמב .ןעג

 ירא ןיא ןעטָארטרַאפ ןענייז ,גנוגעווַאב רעלַאנָאיצַאנ רענרעדָאמ רעד ןיא

 -געמנוא טעמב ,רעווש רהעז זיא ןעטנעמעלע עלא ןעלעטשנעדירפוצ .גניר

 ןוא טייהנעדירפוצנוא סיורג ןעפורסיורַא סע טעוו גידנעליוו טינ ןוא ךיל

 ..ןעטַאמלוזער עטסנערע וצ ןערהיפ ןעק טייהנעדירפוצנוא עזיד

 לַאנָאשייקוידע רַאפ עמוס עסיוועג ַא טמיטשַאב טרעוו סע ןעוו

 ועק ,ןעטלַאוװרַאפ וצ סָאד עטימָאק ַא רַאפ רעביא טוָאל ןעמ ןוא ,טייברַא

 -ושטקעל יד ןיוו ןעלָאז סע רעוו ,גנונוימ ןייז ןעגָאז רעבמעמ רעדעי טינ

 יַאב סָאד ףרַאד עטימָאק יד .סַאמעט יד ןייז ןעלָאז סע סָאװ ןוא ,סרער

 "רַאפ וצ ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ יד טייהנעגעלעג א טיג סָאד .ןעמוטש

 -טקעל ערעייז ךרוד ןעלָאז ןעפיצנירּפ ערעייז ,ןעעדיא ערעייז זַא ןעגנַאל

 ןערעװ טינ ןעק גנוטכיר עסיוועג ַא ביוא ןוא ,ןערעוו טרעהעג םרערוש

 .טייהנעדירפוצנוא סוורַא סע טפור ןַאד ,טלעטשעגנעדירפוצ

 סעשטנערב עלעופ זַא ,ןעבעגוצ רימ ןעזומ טייצ רעבלעז רעד וצ

 לַאנָאושייקוידע ןָאהט ןעליוו ןוא סרושטקעל ןערישזנַארַא ןעליוו סָאװ

 ,ץרעמ "דניירפ , ,ןָאשנעוװנַאק רעט9 רעד וצ סע צַאדנעמָאקער (*

09. 
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 סע ,ןעגורק טינ סרערושטקעל יד ןענעק ייז ,וָאלטכַאמ ןענייז ,טייברַא
 ורטנָאק יד לעיצעּפס ,ןעבַאגסווא עסיורג רהעז טימ ןעדנוברַאפ זיא
 סרערושטקעל יד ןעטסָאק ,סרוט טריזונַאגרָא טרעוו סע ןעוו .םעשטנערב
 -רַאפ ןעלַארטנעצ ַא ןהָא ןערעוװ ןַאהטעג טינ ןעק סָאד ,רעגוליב לעיפ
 ,דנָאפ רַאלָאד דגעזיוט ווווצ ןייק גיטיונ טינ רעבָא ןוא םעד וצ .רעלטימ
 ןעלהָאצַאב ןיױולַא סעשטנערב יד ןענעק ,רוט ַא טריזינַאגרָא טרעוו סע ןעוו
 יד זַא ,ןעסיוו ןעלעוו ייז ןעוו ,לעיצעּפס ,ןעטסָאק יד ןופ לייט רעייו
 ןופ ןעטרַאוװרע וצ טינ ןעבָאה ייז ןוא ,ןעקעד ןוולַא ייז ןעפרַאד ןעטסָאק
 / עצנַאג יד ןעגורק וצ ןעיירט ייז ןעלעוו ,ןעפלעהוצסיורַא ווז םעגייק
 -ולבוּפ רערעסערג ַא ןעמוק לָאז סע ודכ ,ןעזווטרעוװודַא רעסעב ןוא דלעג
 (*".וװ .ז .א ,םוק

 :רעבירעד טרידנעמַאקער עטימַאק וויטוקעזקע יר

 -נַארַא לָאז עכלעוו ,ָארויב לַאנָאושייקוידע ןַא ןייו לָא סע (1
 .סעשטנערב יד רַאפ סרוט"רושטקעל ןוא סרושטקעל וד ןערישז

 טיברַא וד רַאפ יוװ ,עטימָאק רעזיד ןופ ןעבַאגסיוא יד רַאפ (9
 ןערעוו טגיליווַאב לָאז וו .ז .א ,שזדויטסָאּפ ,גנוטנורּפ ,רעמערקעס ןופ
 .רהאו א ראלָאד 0

 וויטוקעוקע רעד ןופ ןערעוו טלהעוורע ףָאו ָארויב רעדָא עטימָאק יד
 .עטימָאק |

 ,עטימָאק רעד ןופ גנולהעוורע יד ןעגעוו ןָאשוודנעמָאקער יד (4
 .1011--1018 רהָאו םעד רַאפ טפַארק ןוא ןהעגנוירַא לָאז ,ןעמונעגנָא ביוא

 זא ,טרידנעמאקער רעבָא טָאה עטימאק לאנַאשייקוירע יד
 עדנעמוק סָאד ףיוא ןעביולברַאפ לָאז דנָאפ רַאלָאד דנעזיוט 2 רעד;

 ."רהָאו

 ;עיצאדנעמאקער רהחיא טרהעלקרע עטימַאק לאנאשייקוידע יד
 ןיא טכיורברַאפ טינ דנָאפ ןעווד רימ ןעבָאה ןערהָאי עגורָאפ וד,

 םינ רהָאי ןייא ןעבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד ןעוועג זוא סָאד רַאנ ,ןעצנַאג
 .קרָאו ןינ טנידעג גונעג טיג רֹהָאי ןעזוד ,ורטנָאק יד טלעטשעגנעדורפוצ
 םינ םייברַא ןייק ןעק ,רַאלָאד 9,000 יו עמוס ַאזַא ןהָא סָאד ,ןעקנעד רימ
 -ַאקער עווימוקעוקע יד יו ,רַאלָאד 800 ןופ דנָאפ ַא טימ .ןערעוו ןָאהטעג
 (** "םווברא ןעגעוו ליפא ןעטכַארט טוג רומ ןענעק ,טרודנעמ

 -אשייקוידע רעדנעטלאוורַאפ רעד רַאפ רעבענּפַא-טכירַאב יד
 ןוֿפדע .םוז ןעוועג ןענייז ןאשנעוונַאק רעט12 רעד ףיוא עטימַאק לאנ
 גיי.

 .ןעטרָאד (*

 .ןָאשנעװנָאק רעטפלעווצ רעד וצ סעיצַאדנעמַאקער (ר*
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 -קעל יד רעביא קילברעביא ןא ןעבעגענ ןעבָאה ייז .יקצולאס .י ןוא

 זעצנַאג ן'רעביא ןערָאװעג טרישזנַארַא ןענייז סָאװ (*,םרושט

 ,טייברא ַאזַא ןופ טייקנידנעווטיונ יד זעזיוועגנַא ןעבַאה ייז .דנַאל

 סעוװ גנורהאפרע רעגיטציא רעד טימ זא ,ןעכַארּפשראפ ןעבאה ןוא

 .רעסעב ןייז טייברא יד טפנוקוצ רעד ןיא

 -נאנעג ןיא ןַאשנעװנַאק רעד ןופ עטימַאק לאנַאשייקוידע יד

 -ַאקער רהיא טימ עטימַאק סגנוטלאווראפ יד יוװ ,רעטייוו ךַאנ ןעג

 טאלאב םודנערעפער םעד ףיוא, זא ,טמיטשאב טָאה יז .עיצאדנעמ

 -ייקוידע רעד ראפ ראלַאד דנעזיוט 8 ןוא 2 ןעמוס יד ןייז ןעכָאז

 ."טייברא ןַאש

 ןופ טַאטלוזער רעד .ןעסייהענטוג סָאד טָאה ןאשנעװנַאק יד

 : ןעוועג זיא םודנערעמער םעד

 .ןעמיטש 2029 --- ראלַאד דנעזיוט יירד ראפ

 .ןעמיטש 1404 -- ראלַאד דנעזיוט ייווצ דאפ

 ןעוועג זיא פישרעבמעמ עטיירב יד זא ,רָאלק ןעמ טהעז ַאד

 .טײברַא-רוטלוק ראפ דלעג ןייק ןעװעלַאשז טינ לֵאז ןעמ ,ראפרעד

 .גניר .רַא ןיא טײברַא-רוטלוק ןענעוו ןענארפ

 ןענַאטשעג זיא גניר רעטיײברַא ןיא טייקניטעהט רוטלוק יד

 םעד טיס .סנַאשנעװנַאק עלא ןופ גנונדרַא סעגאט םעד ףיוא

 -ניא רהעמ ןעמוקענוצ ךיוא ןענייז עיצארנימיא ןופ םָארטש

 -טפירש ןוא סרערושטקעל ,רענדער ,ןעטפערק ערעטנענילעט

 ןיא טיײברַא סגננודליב יד ךיז טָאה ףליה רעייז טיס .רעלעטש

 -ייז ייז ןופ ענינייא .ןעריזילַאטסירק וצ ןעביוהעגנָא גניר רעטייברא

 .רַא ןופ עטימַאק לַאנַאישייקוידע רעד ןופ רעדילגטימ ןערָאװעג ןענ

 טקישעגסױרַא ,1912 ןיא זיא ,עויטַאיציניא רעייז ףיוא ןוא גניר

 ,םרערושטקעל ןוא רעביירש ענעדישרַאפ וצ עטעקנַא ןַא ןערָאװעג

 טרהיפענ לָאז גניר רעטייברא ןיא טײברַא סננודליב יד יוזַא יו

 בקעי ןופ ןעמונעגנַא ןענייז עטעקנַא רעד ףוא סרעפטנע ,ןערעוו

 ,ןיקטעמַאז .מ ,ןָאסירעמ .א .י .רד ,םיובנעגייפ .ב ,רעדָאקעס .י ,ךלימ

 -עגרַאפ ןערעוו סרעפטנע יד ןיא .גרובזניג ,א ,רד ,סקַאז .ש .א

 םעד .טיײברַא סגנודליב רעד ראפ רענעלּפ ענעדישרַאפ ןענַאלש

 -נַארַא ןעוועג זיא דנַאל ן'רעביא רוט רושטקעל רעטשרע רעד (*

 .ראטקעל סלא ןיקריס .נ .רד םענעברָאטשראפ ;נַאל טינ ָאד םעד טימ טריצז
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 -עהנֲַאק א  ןערָאוװעג ןעטלאהענּפָא ןיא ,1912 ,טסוניוא ןעט8

 ןעננוניימ יד ואוו ,סעשטנערב רענילקורב ןוא רעקראיונ ןופ ץנער

 -םיד ןענייז ,עטעקנא רעד ןיא טגיליײטַאב ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ

 ןעמענוצסיורַא ןעסָאלשַאב טָאה ץנערעפנַאק יד ,ןערָאװעג טריטוק

 א ןיא "טייהשנעמ ןוא טלעוו, רעד רעביא סרושטקעל עירעס ַא

 ,םראפ-ךוב

 ראפ טייברא סגנודליב רעד רעביא טכיראב רעכילרהיפקיוא ןַא

 = טלַאמטעד ,יקסטווָאלטישז .ח .רד טָאה ,1912--1912 רהַאי םעד

 רעט18 רעד ףיוא ןעבענענּפָא ,עטימאק .קוידע רעד ןיא דילנטימ

 (*,איםלעדאליפ ןיא ןאשנעוונַאק

 .ךיז טיירּפשראפ טײברַא סננודליב יד

 -ענ רהעמ ץְלַא ,רעטייוו סָאװ זיא טייקניטעהט סננודליב יד

 רעפיט ץלא ךיז טָאה גניר רעטייברא ןופ תעדה ץע רעד .ןעסקַאוװ

 ץלא ךיז ןופ ןעזָאלעגנסױרַא טָאה ןוא טלעצרַאוװעגנייא רעפיט ןוא

 .ןענייווצ רהעמ

 טכוזאב ןעבָאה סרָאטַאטינַא ןוא סרָאטקעל עטקישעגנסױרַא יד

 .דנַאל ןרעביא טיײרּפשרַאפ ןענייז סָאװ ,סעשטנערב עלא טעמכ

 ,"טייהשנעמ יד ןוא טלעוו יד ,ךוב ם'נופ עבַאנגסױא עטשרע יד

 .ןערָאװעג טּפַאכוצ טושּפ זיא ,(ןערַאילּפמַאזקע 6000)
 טרישזנַארַא עטכישענ רעד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןענייז סע

 יד ןיא ןעגנוריצַאּפש ,רערילנטימ רעקרַאידינ יד ראפ - ,ןערַאװעג

 עשינאלַאַאז ןוא עשינַאטַאב ,םויראווקא ,סמואעזומ ענעדישרַאפ

 .סנעטרָאג

 לאנַאשייקוידע יד טנַאז גנודליב ןופ םינפוא עיינ יד טָא ןזענעוו

 : ןָאשנעװנַאק רעט14 רעד וצ טרַאּפער רהיא ןיא עטימָאק

 ערעונוא ןופ עלעיפ :סעדנעגלָאפ ןיא טהעטשַאב קנַאדעג רעד,

 ,רעצעלּפ עטנעכערעגסיוא עלַא יד טָא טינ לָאמנייק ןעכוזַאב םרעבמעמ

 רעכיולג וצ ןוא ,טפַאשנעסיוו ןוא גנודליב ןופ רצוא ןַא טגיל סע ןאוו

 רעצעלפ עזיד ןעכווַאב עכלעוו ,עגינעו וד .ןעגינעגרַאפ רעגיטסווג טווצ

 -נוומעג א .ןהעז וצ סָאװ גירעהעג יו טינ רעדייל רעבָא ןעהעטשרַאפ

 ןעדעי רעביא ןעטסילאיצעפס ןופ סעיצקעל טימ רעבָא ריצַאּפש רעמַאז

 "עגנַא ןוא עמַאוקריוו ןעבָאה ןעק ,טכַאוטַאב ןעמ ןעכלעוו ,דנַאטשנעגעג

 ".גנודליבטסבלעז ןוא גנוהיצרע ןופ קעווצ םעד רַאפ ןעגנוטיידַאב עטהענ

 .1918 ,יּכוי ,"דגוורפ , ,ןָאשנעװנָאק רעט18 רעד ןופ טרָאּפער חָעז (*



 בנור רעטייברא ןופ עטכישעג יד 48

 עטשרע יד ןערָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא רחאי ןעגיזָאד םעד ןיא

 .רַאכ גניר רעטייברא ןַא ןופ עבָארּפ

 טָאטש ןיוא ןיא טגָאמרַאפ גניר רעטייברַא רעד סָאד ,גידנעהעזנויא ,

 עטוג ןעבָאה עליפ עבלעוו ןופ ,סרעבמעמ דנעזיוט 18 ךרע ןא קרָאי וינ

 םענעגייא ןַא ןעפַאש וצ ןעסָאלשַאב רימ ןעבָאה ,ןעגניז םוצ ןעמיטש

 ,ןעגניירב ןָאק סָאד .רעגניז עטרידוטשעגנייא טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ רָאכ

 ןעשיווצ ןעטנַאלַאט עטוג ןהעג ןעריולרַאפ טינ ןעלעוו סע וַא ,סנעטשרע

 םיוצ ןופ ןענעק גנור .רא רעד טעוװ ,סנעטייווצ ןוא ,סרעבמעמ ערעזנוא

 ."ןעטנַאלַאט ענעגווא ערעזנוא ןופ ןעטרעצנָאק ןערישזנַארַא טווצ וצ

 "ער רהיא עטימַאק לאנַאשייקוידע יד טגידנע --- גיפיולראפ

 דיורג א גנורהיפנייא עזיד זיא --- ןַאשנעװנַאק רעט14 רעד וצ טרָאּפ

 "עג ןעבילקעגסיוא ןענייז עבָארּפ רעטשרע רעד ייב .גלָאפרע רעס

 .יקסווַאלסַאז .נ זיא רערעל גנַאזעג רעד .רעגניז 98 ןערָאוװ

 עטימָאק לאנַאשייקוידע רעלארטנעצ רעד ןופ ןעכאנסיוא יד

 .ןעניטשעג רהעמ ץלא רעטייוו סָאװ ןענייז

 1,186.68 -- -- == ןעוועג ןעבאגסיוא יד ןענעז 1911 ןיא

 91,269,02 --- == = י-ח היה יח יש יש . יש יש 1912 ןיא

 92,578492 --- == הי היי היחח היא חק תיש עיש יש א א 1915 ןיא

 ,ןענייז גנודליב ףיוא סעשטנערב עגיצנייא יד ןופ ןעבאנסיוא יד

 טלַאמעד ןיוש ןעבָאה ייז ,טנעכערעגניירַא טינ ַאד ,דיז טהעטשרַאפ

 .רהָאי ַא סרַאלָאד דנעזיוט גילדנעצ עכילטע עשביה טכיירגרעד

 "יז עטימַאק לַאנַאישייקוידע רעלַארטנעצ רעד רַאפ תואצוה יד

 דנַאפ ןָאשיײרטסינימדַא םעד ןופ ןערָאװעג טקעדעג 1912 זיב ןענ

 יז ןענייז ,ןַא 1912 ןופ .(סעיצקעל יד ראפ הסנכה רעד ןופ ךיוא)

 ,םנַאשנעװנַאק יד סָאװ ,סקעט ןעלעיצעּפס ַא ןופ ןערָאװעג טקעדעג

 ףיֹוא טגעלענפיורַא ןעבָאה ,סמודנערעפער ןופ גנומיטשוצ רעד טימ

 ,1915 רהאי ןיא ,טײברַא-סגנודליב ראפ סקעט רעד .סרעבמעמ יד

 -ראווק ןעדעי בלאה א ןוא טנעפ א ,רהאי א טנעס סקעז ןעוועג זיא

 ןעוועג םקעט םעד ןופ ןענייז 8 סאלק ןופ סרעבמעמ יד .לַאט

 .טיירפאב

 -ַאב טָאה "טייחשנעמ יד ןוא טלעוו יד? ךוב ןופ גלָאפרע רעד

 -נעסיוו רעשידיא א ראפ דלעפ סיורג א ןַארַאפ זיא סע זא ,ןעזיוו |

 וצ ןעהעג סרעבמעמ גניר רעטייברא יד זַא ,רוטארעטיכ רעכילטפַאש

 יד .ןענרעל טושּפ ןעליוו ייז זַא רָאנ ,ךיז יֹוזַא םתס טינ ,סעיצקעּכ

 ערהיא ןופ ענייא זַא ,ןהעזעננייא טָאה עטימָאק לַאנָאישייקוידע
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 -ושַארב ןוא רעכיב ערעלוּפַאּפ ןענענסיוראק ; ןייז ףראד ןעבאנפיוא

 עטיירב יד רַאֿפ ףאטש סננודליב סלַא (1 ,ןעניד ןעֶלַאז עכלעוו ,ןער

 רַאפ לַאירעטַאמ טלַא (2 ןוא ,םרעבמעמ גניר רעטייברא ןופ ןעסַאמ

 וצנַא ןוא ןענארטרַאפ ןעטלאה וצ ,םרעבמעמ עטעדליבענ רהעמפ

 ."סעשטנערב ערעייז ןיא סעיסוקסיד ןערהיפ

 ,טרידנעמַאקער רעבירעד טָאה ,עטימַאק לַאנַאישיײיקוידע יד

 ,לָאד 2,000 ןופ עמוס א ןעגרַאבסיוא לָאז ןַאשנעװנַאק עט14 יד. זא

 ןוא רעכיב ןופ עבאנסיוא רעד ראפ לעיצעפס ןעניד לָאז עכלעוו

 ,(="ןערושַארב

 ךיוא יו ,ןעמונעגנא סעיצַאדנעמַאקער יד טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 טרעכעהעג לָאז גנורליב רַאפ טעשזדוב רעד זַא ,עיצַאדנעמַאקער יד

 ,ראלָאד דנעזיוט יירד ףיוא זיב ייווצ ןופ ןערעוו

 "עפער םוצ ןעגנַאנעג ןענייז ןָאשנעװנַאק ןופ ןעסולשַאב יד

 :ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא םודנער

 .911 ,ןעגעגאד .8326 ,ריפַאד

 ; טקנוּפ םעד ראפ

 לָאנַאישייקוידע רַאפ רַאלַאד 2000 ןערעוו טגיליוװַאב לָאז סעג

 ."(62000 טניימ ןעגעג) ,1915 רחָאי םעד רַאפ טייברַא

 .2229 ןעגענַאד ,ןעמיטש 4240 ריפַאר

 לָאז עטימָאק .קוידע יד זא ,ןערָאװעג ןעסַאלשאב ךיוא זיא סע

 .רעדילגטימ 9 ןופ ןייטשאב

 לַאנַאשייקוידע יד טרעלקרע סנַאשיירנעמַאקער ערהיא ןיא

 .טעשזדוב ןערעכעה א טגנאלרַאפ יז סָאװרַאפ ,עטימָאק

 ףרַאד ,טייברַא-סגנוהיצרע עכילטפירש ןוא עכילדנימ ץוח א,

 ןעדנירג סעשטנערב יד ןעפלעה עטימַאק לאנאשייקוידע יד ךיוא

 ןעזיד בעילוצ ,רוטארעטיל רעשידיא רעטסעב רעד ןופ ןעקעטַאילביב

 ןעלַאז עכלעוו ,ןעשנעמ עטנעטעּפמאק ןעדאלנייא יז ףראד ,קעווצ

 וע "ביב ערענעלק ןוא ערעסערג רַאפ ןענַאלַאטַאק עטונ ןעטייבראסיוא

 .ןעקעטָאול

 ןאוו ,םומעמוא ןעגרָאזַאב ףראד עטימַאק ?אנאשייקוידע יד

 ,ןעלוש תיב טלא ,ןעטעבַאפלאנַא גניר רעטייברא ןיא ַאד ןענייז טע
 תועידי עטשרע יד ןוא שידיא שכביירש ןוא ןעזעל ןענרעל וצ ףיוא

 .װ .א .א דנַאל ןופ עיצוטיטסנאק יד ,עטכישעג ,ןובשיח ןיא
 גם םש }

 .20 .ז ,1914 ,לורמא "יזנוורפ , (*
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 יד וצ ןערעוו ןעבעגעג ףראד טייקמאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ַא

 ןעטלַאהעגסיוא ןוא ןערָאװעג טעדנירגעג ןענייז סָאװ ,סלוקסייידנַאס

 | .גניר רטיײברַא ןופ

 עלעיצעּפס ןערהיפנייא ףרַאד עטימאק לאנָאשייקוידע יד

 -ַאה ןעליו עכלעוו ,סעשטנערב ןופ ערעטערקעס ראפ ןעכאלק

 ?לבב ןוא ףעירב ןעביירש ,רעכיב ןערהיפ ןיא העידי ערעסעב ַא ןעב

 .(1914 ,לירּפַא ,"דניירפ,) ."שטנערב ןופ סענזיב יד ןערהיפנַא ןיא

 ,עבַאגפיוא יד טאהעג טָאה סָאװ ,עטימָאק לַאנַאישיײקוידע יד

 ,ןָאשנעװנַאק רעט14 רעד ףיוא טייברא סגנודליב יד ןעטכארטאב וצ

 -ַאקער ,08 .וב ,ןעיילש .שט ,רעבענּפָא טרָאּפער רהיא ךרוד טָאה

 .קוידע רעלאהטנעצ רעד ןופ םארגַארּפ סָאד ןעמהענוצנָא ,טרידנעמ

 :זַא ,ןעבענענוצ ךָאנ ןוא עטימָאק

 -ָאק לַאנָאושייקוידע-בָאס ןעדגירג לָאז ,.מָאק לַאנָאישייקוידע יד,

 -עג סָאד ןעלעוו ייז ביוא ,דנַאל ןופ טדעטש עסיורג עלַא ןיא סעטימ

 .הוטיונ רַאפ ןענויפ

 ןעגעוו ערושַארב ַא ןעבעגסיורַא לָאז עטימָאק לַאנָאישייקוידע יד

 ."םלור עשירַאטנעמַאלרַאּפ

 םעד טימ גנודניברַאפ ןיא ןהעטש לָאז עטימָאק לַאנָאישייקוידע יד,

 ."שידיא ןיא ץנעדנַאּפסערָאק ךרוד טעטיזרעווינוא סקלָאפ ןעשידיא

 "קעל ןעקישסיורַא רהָאי ַא לָאמ ויווצ לָאז עטימָאק לאנָאשייקוידע יד,

 ."גיטיונ ראפ ןעניפעג סע טעװו יז ביוא ,דנאל ןעצנאג םעד רעביא סרערושט

 -רע זיא סָאו ,עטימָאק .קוידע רעד ןופ טייברא עטשרע יד

 -וצנַא ,ןעוועג זיא ,ןָאשנעװנַאק רעט14 רעד ייב ןערָאװעג טלהעוו

 .טײברַא יד ןַאהט לָאז רעכלעוו ,רעטערקעס ןעטלהָאצַאב ַא ןעלעטש

 .רב ןופ ,ןילעי .ס ןעמונרַאפ טָאה טמַא-רעטערקעפ ןעטשרע םעד

 .ךַאוו ַא רַאלַאד סקעז ןעוועג ןענעז תוריכש ענייז 6

 -עּפש סָאד ךיז טָאה טמַא רעטערקעס ןעטלהַאצאב ןעזיד ןופ

 -וידע ןַא טימ טנעמטרַאּפעד לאנַאשייקוידע ןַא טלעקיווטנע רעט

 .רַאטקעריד ל?ַאנַאישייק

 -ַאב טײברַא לַאנַאישייקוידע יד זיא 1914-15 רהָאי םעד ןיא

 ; ןיא ןענאטש

 .סעירעס ןוא ענלעצנייא :סעיצקעל (

 .ןעבַאנסױא רעכיב (2

 .ץנעדנַאּפסערַָאק ךרוד טעטיזרעווינוא סקלָאפ (2

 טסנוק ענעדישרַאפ ןיא ןענַאיסרוקסקע ןוא ןעגנוריצַאּפש 4

 .רעצעלּפ טפַאשנעסיװ ןוא
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 .ןענייארַאפ סגנַאזעג (8

 .ןענייאראפ-סנַאיסוקסיד ןוא ןענַאיסוקסיד (6

 -ביוו יד ןיא ןעעטימָאק לַאנַאישייקוידע בוס ןעריזינַאגנרַא (

 .סרעטנעצ גניר רעטייברַא עטסניט

 ,סרוט ןעריזינאגרא (8

 ַא ,סרוט רושטקעל ייווצ ןערָאװעג טרהיפעגכרוד ןענייז סע

 .ןַאמרעט ,מ טימ רערענעלק ַא ןוא ןיקריס .נ ,רד טימ רעסיורג

 .טעטש 9 ןאמרעט ןוא טעטש 80 טנוזַאב טָאה ןיקריס ,רד

 -קעל ענלעצנייא 263 ןערָאװעג טםרישזַארַא ןענייז ,םעד ץוח ַא

 טעטש ערעדנא ןיא ןוא קרָאי ןינ ןיא ןעגנוטיילנייא ןוא סעיצ

 .ךַאלטעטש ןוא

 טצעזעגטרַאפ עטימָאק ?אנָאשייקוידע יד םָאה ,קרָאי וינ ןיא

 ןעננוריצַאּפש 15 .סמואעזומ יד ןיא ןעגנוריצַאּפש יד גלַאפרע טימ

 ןעגנוריצַאפש ענױזַא ענינייא ןיא ,ןערָאװעג טרהיפענכרוד ןענעז

 -יד יד .ןעשנעמ טרעדנוח 6 זיב 8 ןופ ןעמונעגנ ?ייחטנא זעבַאה/

 -עדנואווּפָא טנעקעגנ טינ ךיז ןעבָאה סמואעזומ יד ןופ ןערָאטקער

 -ַאה רעטייברא עשידיא יד סָאװ ,סערעטניא ןעסיורג םעד ףיוא ןער

 טנעפעעג טיירב ןעבָאה ייז ,גנודליב-טפבלעז וצ ןעזיוועגפױרַא ןעב

 .ןעסיוו ךָאנ עגיטשרָאד יד ראפ סמואעזומ יד ןופ ןעריהט יד

 םענעי ןיא .טרהעמראפ ךיז ןעבָאה ןענייאראפ סגנַאזעג יד

 א ןערָאװעג "ןייאראפ סגנַאזעג יולה, רעטסואווַאב רעד זיא רהָאי

 טָאה שטנערב "יולהמ רעיינ רעד .נניר רעטייברא ןופ שטנערב

 .שייקוידע רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןעדנירג וצ ןעגנַאפעגנָא

 .אקירעמַא ץנַאנ רעביא ןענייאראפ סננַאזעג עטימָאק

 -יורנ ַא ןופ בופק רענדער ַא ןעראוועג טעדנירנעג ךיוא זיא סע

 ,סרעבמעמ גניר .ברַא עטנעגילעטניא לָאצ רעס

 :עבאגפיוא עטלעּפָאד ַא טאהעג טָאה בולק רענדער רעד

 -ונ ךיז ןופ ןעטייבראסיוא ,ןעלקיווטנע ,ךיז ןענרעל ןיילַא סנעטשרע

 "וקסיד וצ סרעטיילנייא סלַא ןעניד ,סנעטייווצ ןוא ,רענדער עט

 .סעשטנערב יד ןיא ןענַאיס

 וינ ןופ סעשטנערב יד ןיא ןערָאװעג טרהיפענכרוד ןענייז סע

 .ןענַאיסוקסיד וצ ןעננוטיילנייא 82 ןיילא קרָאי

 ן'רעביא טעדנירגענ ,עטימָאק .קוידע יד טָאה ,רהָאי םעד ןיא

 .ןעעטימאק ?ַאנַאישייקוידע בוס דנַאל

 -סיורא רהאי ןעניזָאד םעד ןיא טָאה עמימַאק לאנאשייקוידע יד

 פעכיב א ןוא "אקירעמַא ץנַאנ; קרעוו ס'ץנארק פיליפ ןעבענענ
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 ןערָאװעג טרידנעמַאקער זיא סָאװ ,סלור עשירַאטנעמאלרַאּפ ןעגעוו
 -ַאילּפיש .י ,א ןופ טסַאפרַאפ זיא לעכיב סָאד .,ןאשנעוונַאק רעד ןופ

 -וצקױרַא ןעסָאלשַאב ךיוא טָאה עטימַאק יד .ףָאנַאר ?ללח ןוא ןוָאק

 -עװַאב-רעטיײברַא רעד ןופ עטכישעג ידע קרעוו סיורג ַא ןעבעג

 רעכלעוו ,ןאמרעט .מ ןייז טלַאזעג טָאה ראטקאדער רעד ,"גנונ

 רעלעטשטפירש עשיטסילַאיצַאפ עהייר ַא טימ ןעוועג בשימ ךיז טָאה

 רעטעּפש ןוא ,דנַאלסור ןייק העיסנ ןייז בילוצ .קרעוו םעד חכמ

 טרהיפענכרוד טינ סולשַאב רעד זיא ,טיוט ןעגיטייצחירפ ןייז ךדרוד

 ,ןערָאװעג

 ץ'טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיוא ךיז טָאה עטימַאק יד
 יז ןעמעוו ייב (*,"ץנעדנַאּפסערָאק ךרוד טעטיזרעווינוא סקלָאפ,

 ,סקאז .ש .א ןופ עימַאנַאקע עשיטילַאּפ) ןעסרוק 800 ןעמונעג טָאה

 וצ (עּפסַאק ,רד ןופ עיגַאלַאעג ןוא ןאסירעמ .רד ןופ עינַאלָאיזיפ

 זא ,ןהעזעננייא ןעבַאה רימ , ,סעשטנעדב יד ןעשיווצ ןעטיירּפשרַאפ

 -רעד --- "עדנעקריוו א ןוא עטונ א זיא ננורהעלקפיוא ןופ םרָאפ עזיד

 .עטימַאק .קוידע יד טלהעצ

 סנַאיצַאזינאגרַא טריזינאגרַא ךיוא טָאה עטימַאק .קוידע יד

 -ַאק .קוידע יד טלהעצרעד סרוט סנַאיצַאזינאנרַא יד ןעגעוו ,סרוט

 ; טרַאּפער רהיא ןיא עטימ

 ,ןהעועגנייא ןעבָאה רימ :סעדנעגלָאפ ןיא טהעטשַאב קנַאדעג רעד,

 ורטנָאק יד ןיא טייברַא סגנודליב יד שיטַאמעטסוס ןעלעטשוצנייא ידכ זַא

 רעזוינַאגרָא ןַא זומ ,ךַאלטדעטש ערענעלק וד ןיא לעיצעּפס ןוא סעשטנערב

 וד ןעריזינַאגרָא וצ ץַאלּפ ן'פיוא ןייז לָאז רעכלעוו ,ןערעוו טקישעגסיורַא

 ,םדָאמש ןיא עגונווא ןענייז ייז ביוא סעשטנערב יד ןעגינווארַאפ ,טייברַא

 ןיא עטימָאק לַאנָאישייקוידע ןַא ןעריזינַאגרָא וצ רעדילגטיט יד ןעקעוו

 לַאנָאישייקוידע רעד וצ ץנעגילעטנוא עגידלעטרטש וד ןעהיצוצ ,שטנערב

 -ַאילביב ,ןעלַאזעזעל ןעריזינַאגרָא ןעפלעה רעדָא ןעלעטשנייא ,טייברַא

 -וטרָא רעד ןופ ןערעדָאפ ןעלָאז ויז זַא סעשטנערב ֹוד ןעגעווַאב ,ןעקעמ

 ":ו .ז .א ,רעכיב עשידיא ןעמהענוצנוורא קעטַאילביב-טדָאמש רעג

 רהעז טייברא סגנודליב יד ךיז טָאה 19197-16 רהאי ןיא

 ןעבענוצסיורא ןעסַאלשאב טָאה .מָאק .קוידע יד .טנייווצראפ קרַאטש

 רעמוז ףוס ןערָאװעג טעדנורגעג זיא טעמיזרעווונוא סקלָאפ רעד (*

 וצ קעווצ ן'טימ ,סקאז .ש .א ןוא עּפסאק .רד ,גייווצנעזָאר .ל ךרוד ,9

 -נעסיוו ןופ ןעגייווצ עלא רעביא שידוא ןיא ןעסרוק ץנעדנַאּפסערָאק ןעבעג

 .טפָאש
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 רוטאנ רעד ןופ ןענייווצ ענעדישראפ רעביא רעכיב ןופ עירעס א

 ןעסייהעג טָאה עבאנסיוא יד ,טפאשנעסיוו רעכילטפַאשלעועג ןוא

 ,"קעהטָאילביב גניר רעטייברַא;

 -ײזַאב וצ ןעטייקכילגעמ עלא טימ טכוזעג טָאה עטימַאק יר

 טָאה יז .סַאג רעזנוא ףיוא טשרעה סָאװ ,םזיטנַאטעליד םעד ןעגיט

 טָאה ןוא "סעלא רעביא ןעדייר עלַא, זא ,עדָאמ רעד ןעגענ טפמעקעג

 -נעגעג רעייז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ-ךַאפ ייב טלעטשַאב רעכיב יד

 .טנרעלעג ןוא טרידוטש שיטַאמעטסיס דנַאטש

 :ןעמונעגמורא םטָאה עירעס יד

 (סעיצארטסוליא טימ) ןעצנאלפ ןופ ןעבעל סָאד -- קינַאטַאב
 ,סקאז .ש ,א ןופ

 .עּפסאק ,בא ,רד ןופ --- קיזיפ

 --- (סעיצארטסוליא טימ) ערהעל-סטייהדנוזעג -- עינעיגיה
 ,ןאסירעמ .א .י .רד ןופ

 .ןיוועל , ,רד ןופ --- םזינַאינוי דיירט רעד

 -דנַאטש ןערענַאיצולַאװער-שיטסילאיצַאס ןופ םזילאיצַאס רעד

 .יקסווָאלטישז .ח .רד ןופ --- טקנוּפ

 .ךוב ןעדעי ןופ דנעזיוט סקעז וצ ןעוועג זיא עגַאלפיוא יד

 רעד ןופ יירד עטשרע יד ראפ ןוא ןעמונעג גנַאל טינ טָאה סע

 ,ענאלפיוא עטייווצ א ןעוועג גיטיונ זיא עירעס

 טאה רעכלעוו ,סקאז .ש ,א ןערָאװעג טקישעג זיא רוט ן'פיוא
 -אפ ן'זיב קיטנַאלטא ןופ ,םטייטס דעטיינוי ץנאג ןעטינשעגנכרוד

 .(ןעסָאלשעננייא) עדענעק זיב אקיסקעמ ןופ ןֹוא ,קיפיס

 -ניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז טָאה עטימַאק לאנַאשייקוידע יד

 -וידע ווִא דראאב רעד ןופ יטינוימַאק קרַאּפ דראויס רעד טימ גנוד

 סטוב עלעיצעּפס ןערָאװעג טכירעגנייא ןעטרַאד זיא סע ןֹוא ןַאשייק
 .ר .א ןופ סרעבמעמ יד ראפ סטנעמזוימא ענעדישראפ ראפ

 זיא סָאװ ,גנומחענרעטנוא עניצנייא יד ןעוועג טינ זיא סָאד
 ןופ עטימַאק .קוידע רעד ןֹופ תופתוש ןיא ןערָאװעג טרהיפעגכדוד
 יד ,קראיונ טאטש ןופ ןָאשייקוידע ווא דרַאָאב רעד ןֹופ ןוא .ד .ַא
 עכילטנעפע טריזינאגרַא תומתושכ ןעבַאה ןעטפאשרעּפרעק עדייב
 ,סעיצקעל

 טאה -- גנודניברַאפ ןיא טלעטשענ ךיֹז ןעבַאה רימ;
 עטימָאק לאנָאשייקידע רעד רַאפ טעטכירַאב זעוונומ .מ
 וִא דראָאב רעד םטיס -- ןאשנעוונַאק רעט10 רעד ףיױױא
 סלוקס קילכאּפ יד ןעבענעג טָאה עכלעוו ,קרָאידינ ןופ ןָאשייקוידע

 ןאשייקוירע ווא דרשטב יד םאה גיפיולראפ ,סרושטקעל ראפ יירפ
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 יד ראפ סאמעהט יד .עבַארּפ א סלא סרושטקעל 89 םניליװַאב

 עטימַאק .קוידע רעד ןופ ןערָאװעג טײברַאעגסיױא ןענייז סרושטקעל

 עטיורג אזַא סָאד ,,ר .ַא ן'ראפ ץלַאטש א ךילקריוו זיא סע ןוא

 טרישזנארא דילטפַאשניימעג זנוא טימ טָאה קרָאונ יו טָאטש

 . ."סרושטקעל

 טלהעצרעד ןַאשנעװנַאק רעד ףיֹוא רעבענּפָא טכיראב רעד

 ;רעטייוו

 רעביא ןעסַאלק ןערהיפוצנייא עבָארּפ ַא טכַאמעג ךיוא ןעבָאה רימ,

 -ָאה רימ .ענעגנולעג ַא ןעוועג עבָארּפ יד זיא גיפיולרָאפ ןוא ,םזילַאיצָאס

 -וורשישידיא ןיא סנַאסעל ןעבעג וצ טנעמעריּפסקע ןַא טכַאמעג ךיוא ןעמ

 ןוא ךיו ןעגיטיונ עכלעוו גנור .רַא ןופ סרעבמעמ וצ ןענעכער ןוא ןעב

 ."םעד

 -וא רעיירפ , רעד טימ גנודנוברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןעבָאה רימ,

 -רָאפ-סקלָאפ טרישזנַארַא רהיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,"ענהיב-סקלָאפ רעשיד

 רימ .ךיירגלָאפרע ןייז וצ טגייצעגסיורַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנולעמש

 -ַאה רימ ןוא רָאכ א ןעבָאה ףרַאד גניר .רַא רעד זַא ,ןהעזעגנויא ןעבָאה

 וד סָאו ןוא,; רהָאו ןעטצעל ןופ רָאכ םעד ןעריזינַאגרָאער ןעמונעג ןעב

 וצ טייהנעגעלעג יד טאהעג ןעטַאגעלעד יד ןעבָאה , ןענייז ןעטַאטלוזער

 ךיוא ךיז ןעבָאה רימ .("ןָאשנעװנָאק רעד ןופ גנונפערע רעד ייב ןהעז

 יוזַא .ןעגַארפ עכילטפַאשלעזעג עניימעגלַא טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 -רַא-רעדניק ןעגעג ןָאיצולָאזער ַא טייברַאעגסיוא רימ ןעבָאה .ש .ב .צ

 ןיא ןעקיש סָאד ןעלעוו עכלעוו ,סעשטנערב יד וצ טקישעג סָאד ןוא טייב

 -פיוא ןַא טקישעגסיורַא ךיוא ןעבָאה רימ .ןָאטגנושַאו ןיא סערגנָאק

 -רַאפ ןעזעוועג ךיוא ןענייז ןוא תונברק המחלמ יד רַאפ ףליה ןעגעוו ףור

 ."עטימַאק רעטייברַא .צַאנ רעד ייב ןעטָארט

 -םגנודליב ןופ רהָאי א ןעווענ זיא 1918-16 רהָאי סָאד

 -|פ א ןעראװעג טגעלענ זןיא רהָאי םענעי ןיא .טייקניטעט

 -טקלַאפ ןופ טיבעג ן'םיוא ןעננומהענרעטנוא ךס א ןופ טנעמאד

 : .גנודליב

 ם'נופ ?ייהט רעסיורנ ַא זַא ,ןערעװו טגַאזעג ףרַאד סע

 םעד ,רעטבילעג ,פ טמוק ןעננואוטפיוא עלא יד טא ראפ טידערק

 ןעוועג טלאמעד ןיא רעטבילעג .רעטערקעס-וװיטוקעזקע ןעניטציא

 ,עטימַאק לאנַאשייקוידע רעד ןופ רעטערקעס רעד

 .ר .ַא רעד זיא ןָאשנעװנָאק רעט16 רעד ןופ גנונפערע רעד ייב (*
 -וַּב .ו ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעטָארטעגסיױרַא לָאמ ןעטשרע םוצ רהָאכ

 .ווָאקינשזאר
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 ןעטשרע םעד םעדנידג גניר רעמייברא רעד
 .טעטיזרעזוינוא-סקלָאפ

 ןופ גנוצעזראפ א ןעוועג ?לכב זיא ,1916--14 רהָאי סָאד

 ,מָאק .קוידע יד .,טייברא-סננודליב ענונב ,רהָאי ןעגידרעהירפ םעיד

 עט16 יד סָאװ ,ראלַאד 4,000 ןופ טעשזדוב א טימ טייברַאעג טָאה

 ,טגיליוואב טָאה ןָאשנעװנַאק

 .ש .א טימ םענייא ,סרוט ייווצ ןערָאװעג טרישזנַארַא זיא סע

 .קַאװטיל ,א טימ ןעטייווצ ַא ןוא ,סקַאז

 ןוא ןעסקאווענסיוא רהָאי םעד ראפ ןיא רָאכ גניר ,ברַא רעד

 .סָאנ רעשידיא רעד ףיוא ץַאלּפ םענעהעזעגנַא ןַא ןעמונראפ טָאה

 .ןעטרעצנַאק ענעדישרַאֿפ ףיֹוא ןעטעוטסױרַא ןיוש טגעלפ רע

 -עגנַא רעטייוו גנַאטנָא ןיא טָאה עטימַאק לאנַאשייקוידע יד

 ןאשייקוידע ווא דרַאָאב רעקרַאידרינ רעד טימ ןעגנודניבראפ ןעטלַאה

 ךודיש רעד ,רהָאי ןעגירָאפ ןיא יו סעיצקעל עניד'תופתוש ענונב

 ןָאשייקוידע ווא דראָאב יד ?ייוו ,ןעננַאגענּפָא רעמעּפש רעבָא ןיא

 ןוא טריזינַאנרַא ןיילַא יז סאו ,סעיצקעל יד זַא ,טרעדַאפענ טָאה

 "ַאֹז ,גנוגעוואב רעטייברא רעד טימ טינ תוכייש ןייק ןעבַאה עכלעוו

 .גניר .רא ןופ טזייטרעוודא ןערעוו ךיוא ןעֶל

 ןיא עטימַאק ,קוידע יד ןוא ,םעד ןענעק ןעוועג זיא .ק .ע .נ יד

 .עבענוצפיוא סעיצקעל עניד'תופתוש יד ןעגנואווצעג ןעוועג

 ,םעד ףיוא נידנעקוק טינ ,טָאה ןָאשייקוידע ווא דרַאָאב יד

 יד טימ ןעצונַאב וצ ךיז ,עטימַאק ?אנַאישייקוידע רעד טביולרע

 -ַאלק ץנאט יד רַאֿפ ןוא רָאכ גניד. רא םעד רַאפ סלחוקס קילבָאּפ

 ,גניר ,רַא ןופ טרישזנַארַא ,ןעס

 רהאי םעד ןיא עטימָאק .קוידע רעד ןופ והטפיוא רעסיורג ַא

 רעטייברַא ,רעסעב רעדָא ,טעטיזרעווינוא סקלַאפ רעד ןעוועג זיא

 .טעטיזרעווינוא

 ; טעטרָאּפער טָאה עטימָאק ,קוידע יד סָאװ םָא

 לַאנַאישייקוידע רעד ןופ סולשַאב רעד ןעוועג זוא ךַאז עוינ ץנַאג ַא

 -ַאה וצרעד .טעמיסרעװינוא-רעטייברא ןעשודוא א ןעדנירג וצ עטימַָאק

 וצ טמיטשַאב ןעבָאה רימ .טווצ לעופ סרעדנוזַאב טעמדיוועג רימ ןעב

 :ןעדעי סעיצקעל ףלעווצ וצ ,ןעסרוק עדנעגלָאפ ןעבאת

 .וקצולַאס .ב .ו רערחעל --- םזיגָאונוי-דורט (1

 .ןַאמרעט .ט רערהעל -- םיולָאוצַאס (פ
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 .סקַאז .ש .א רערהעל --  עימָאנָאקע עשיטילָאּפ (8

 .ףָאגָאר ללה רערהעל -- סקיויפ 44

 .קעדַאלװ .ב רערהעל -- עטכישעג רענַאקירעמַא )

 .יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא רערהעל -- עטכישעג עשידיא (6

 .ןייטשּפע .ש רערהעל---רומארעטול רעשידוא רעד ןופ עטבישעג (?

 -- אקירעמַא ןופ גנולקיװטנַא עלעירטסודניא יד (8

 ןידוב .ל רערהעל

 .ןָאסורעמ .א .רד רערהעל -- ענעיגיה (9

 .עּפסַאק .בַא רערהעל -- קיזיפ (0

 .ןיוועל בקעי רערהעל -- ןעביירש ןוא ןעזעל ,שידיא (11

 ,רעבמעצעד ןעט-19 םעד ןעביוהנָא ןעסרוק יד ךיז ןעבָאה טפרַאדעג

 סָאד ויא ,רעליש גינעוו רהעז ןעבירשרַאפ רעבָא ךיז ןעבָאה סע יוו יוזַא

 ךיז ןעסָאלשַאב ןַאד ןעבָאה רימ .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ןערָאװעג טגעלעגבָא

 ,רעליש ייווצ ןעקיש לָאז ייז ןופ רעדעי זַא ,סעשטנערב יד וצ ןעדנעוו וצ

 סָאד ךיוא .ךילטלעגטנענוא ןעסרוק יד ןעכוזַאב ןענעק ןעלעוו עכלעוו

 .ןעֿפורעגּפָא ךיז ןעבָאה סעשטנערב גינעוו :ןעפלָאהעג טינ ךס ןייק טָאה

 ףנופ 62 להוקס קילבָאּפ ןיא טנעפעעג רימ ןעבָאה ,רַאורבעפ ןעט18 םעד

 : ןעסרוק

 .עומָאנָאקע עשיטילַאּפ (1
 .סקיויס (2

 .עטכושעג עשידיא (8

 .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ עטכישעג (4

 .שידיא (5

 עשיטילַאּפ רָאנ ףוס ן'זיב טבעלרעד ןעבַאה ןעסרוק יד טָא ןופ

 .שידיא ןוא ,עימַאנַאקע

 -סקלָאפ ןעטשרע םעד טעדליבעג שיטקַאפ ןעבָאה ןעסרוק יד

 .קרָאי וינ ןיא טעטיזרעווינוא

 זיא ,רהָאי םעד ראפ עטימָאק .קוידע רעד ןופ רעטערקעס רעד

 .אדנאל אשיז ,רעטעּפש ,רעקוצ ,בא ןעוועג גנַאפנָא ןיא

 רעד ןופ רעטערקעס סלַא טמַא ןייז טָאה רעטבילעג .פ

 -ַאוועג טלהעוורע זיא רע ?ייוו ,ןעבענפיוא טזומענ עטימַאק .קוידע

 .(*.מָאק וויטוקעזקע .צַאנ רעד ןופ רעטערקעס גנידרַאקער סלַא ןער

 עטימַאק לַאנַאישייקוידע לַארענעשזד רעד רַאפ טעשזדוכ רעד

 ,ראלַאד דנעזיוט 4 ןעוועג ךיוא רחָאי םעד ראפ זיא

 ווא ,.מָאק .זקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעטערקעס גנידרָאקער רעד (*

 .1919 ,רעבמעווָאנ ןיא ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,ףלָאװ .י ןעוועג רעהורפ
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 ידניירפ , ןופ רָאטקאדער טרעוו ןילייב .3 .'

 .רעטערקעס לאנָאשייקוירע ןוא

 רעד ןיא גניר א ךָאנ ןעבענענוצ טָאה 1917-18 רהאי סָאד

 .ןעדרַא ןופ טייק-סגנודליב

 -עגכרוד ןערעוו טנעקעג טינ ןעבָאה ןעננומהענרעטנוא ךס ַא

 יד ןופ ןעזַאלבעג ןעבָאה סָאװ ,ןעטניו המחלמ יד בילוצ טרהימ

 ,רעדלעפ-טכַאלש עשיאעּפָארייא

 -אב טנעקענ טינ ןיוש ךיז ןעמ טָאה סלהוקס קילבַאּפ יד טימ

 -ליב יד זא ,טרעדָאפעג טָאה ןַאשייקוידע ווא דרַאָאב יד לייוו ,ןעצונ

 יד ףיוא .שילננע ןיא אקוד ןערעװו טרהיפעג זופ טייברא-סגנוד

 -ענ ןעמ טָאה "שטיווגנעל ןייארַאפ; יד ףיוא ןוא "סרענייארָאפ,

 .דשח טימ טקוק

 סלַא ןערָאװעג טלעטשעגנָא ןילייב .ב .י ןיא 1918 ןיא

 לאנַאשייקוידע רעד ןופ רעטערקעפ ןוא "דניירפ, ןופ רָאטקאדער

 .עטימָאק

 םעד ןיא ןעבענעג ןערעוו טמא םעיינ םעד ראפ ןעוויטַאמ יד

 :ןַאשנעװנַאק רעט18 רעד וצ עטימַאק ,קוידע רעד ןופ טכיראב

 ןופ טנעמטרַאּפעד לאנָאשייקוידע ןא ןערעוו ןעכַאשעג ףרַאד סע,

 טייצ עצנַאג ןייז לָאז סָאװ ,רַאטערקעס ןעטלהָאצַאב ַא טימ גניר רעטויברַא

 .גניר רעטייברַא ןופ טייברַא לַאנָאישייקוידע רַאפ ןעבעגבָא

 ןצ זיא סָאװ ,עכלעזַא זיא טייברַא לַאנָאישייקוידע יד סָאװ רעסיוא

 ףעירב ןעביירש יוו ,טייברַא עשינבעט טימ ןעדנוברַאפ לווט ןעטסערג רחיא

 -נַאנַאפ ,רעביב ןעבעגסיורַא ,סרושטקעל ןערישזנַארַא ,סעשטנערב וד וצ

 -נעטש ַא טרעדָאפ סָאװ ,טייברַא עכלעזַא ץלַא .וו .א .א רעכיב יד ןעקישרעד

 ןעוו ןוא טייצ רעד ןיא ןערהיפכרוד ייז לָאז רע ,סיפָא ןיא ןעשנעמ ןעגיד

 גיטיונ רהעמ לעיפ רעטלעטשעגנָא רעגידנעטש רעלעיצעפס ַא זוא ,גוטיונ

 טרהיפעג ןענעק לָאז טייברַא לַאנָאישייקוידע יד סָאװ ,םעד בעילוצ רָאנ

 -ייקוידע רעיינ רעדעי ןופ טייברַא יד זַא ןוא םעטסיס רהעמ טימ ןערעוו

 ןענייז סָאו ,סעמימָאק יד ןופ גנוצעזטרָאפ ַא ןייז לָאז עטימָאק לַאנַאוש

 .רהיא רַאפ ןעוועג

 -רַא יד עטימָאק לַאנָאישייקוידע עדעי ןָא טגנַאפ ,טציא זיא םע יו

 -ישייקוידע עגידרעהירפ יד סָאו ןעגנורהַאפרע יד .וינ סָאד ןופ טייב

 .ןערָאלרַאפ ןהעג טייברַא רעייז ךרוד ןענואוועג ןעבַאה סעטימָאק לַאנָא

 רעטמיטשַאב ןייק ,םעטסיס ןייק ןעטייברַאסיוא טינ רעביראד ךיז ןעק סע

 .ןערעסעבסיוא ךיז ןוא ןעלקיווטנע רעטייוו ץלַא ךיז לָאז סָאװ ,ןַאלּפ



 גנור רעטווברא ןופ עטנוׂשעג וד 09

 -ָאק לַאנַאשייקוידע יד ךיוא טָאה ,קנַאדעג ןעזֹוד וצ גידנעטוק ןוא

 -שרע םעד .ןעריזילַאער וצ קנַאדעג רהיא טייקבילגעמ יד ןעמוקַאב עטימ

 ּםיליפ עסָאנעג ,"דניורפ , ןופ רָאטקַאדער רעד דארג טָאה ,רַאונַאי ןעט

 -וידע יד .טמַא ןייז ןופ טרינגיוער ןעכַאזרוא עכילנעזרעפ בעילוצ ,ץנַארק

 סָאװ ,ןָאורעּפ ןייא ןעלעטשוצנָא ןעסָאלשַאב ןַאד טָאה עטומָאק לַאנַאשייק

 -וידע רעד ןופ רעטערקעפ רעד ןוא "דניירפ , ןופ רָאטקַאדער רעד ןייז לָאז

 ."עטימָאק לַאנַאשייק

 ןיא ןילויב .ב .י סָאד ,ןעוועג ןיא םעד ןופ טאטלוזער רעד

 .טלעטשעגנַא ןערָאװעג טלַאמעד

 : רעכיב עיינ 7 ןעבעגעגסױרַא רהָאי םעד ןיא טָאה עטימָאק יד

 (רעכיב ייווצ) עיגָאלַאיזיפ ,ןויבצ ןופ (רעכיב ייווצ) עימָאנָארטסא
 ןופ (רעכיב ייווצ) עימַָאנַאקע עשיטילָאּפ ,ןַאסירעמ .א .י ,רד ןופ
 .עּפסַאק .בא .רד ןופ עיגַאלַאעג ןוא סקאז .ש .א

 -לא .נ ןופ עוויטאיציניא רעד ךרוד ,ךיוא זיא רהאי םעד ןיא

 -רֶא ינַאממיס גניר רעטייברא רעד ןערָאװעג טעדנירנעג ,ןאמרעט

 .רעטסעק

 סָאװ ,עיצוטיטסניא טפנוק עטרעפ יד ןעוועג ןיוש זיא סָאד
 יירד ענירהירפ יד .גניר רעטייברא ןיא ןערָאװעג ןעפַאשעג ןזיא

 וװָאקינשזאריּפ ,י טימ ,"רהָאכ גניר רעטייברַא, רעד ןעוועג ןענייז
 -עּפַאּפ .ל טימ ,"רעטסעקרַא ןילָאדנַאמ .ר .א, רעד ;רָאטקעריד סלא

 ,"ענהיב סקִלָאפ עשידיא עיירפהק יד ןוא ,רָאטקעריד סּלַא אלער
 .ןַאמשיּפ בקעי ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא

 ןערָאװעע טלעטשענקעװַא ןענייז ןעננולייטבא-טסנוק עלא יד

 ,עטימַאק לאנַאשייקוידע רעד ןופ טכיזפיוא רעטקעריד רעד רעטנוא

 .דנַאפ ל?לאנָאשייקוידע ןופ סעידיסבופ עכילרהעי טימ

 קרָאױנ ןיא סעיצוטיטסניאטסנוק יד טָא ןופ גנודנירג יד
 -טסנוק עכילנהע ןעדנירג וצ גנונעװַאב א ןעפורענסיורא טָאה

 ןופ רעדילנטימ יד ןעשיווצ טעטש ץניווַארּפ יד ןיא ןעטפַאשלעזעג
 -רעד ןענייז ,קרַאונ ,ןָאסרעטעּפ ,ןעווייהדוינ ,ַאנַאקיש ןיא .ר .א
 ,טרעטסעקרַא ןוא ןערָאכ .ר .ַא ןערָאװעג טעדנירגעג ךָאנ

 טָאה ,רעטערקעס לאנָאשייקוידע רעד ןערָאװעג זיא ןילייב ןעוו

 ןוא םייביראיסננורליב עגידרעהירפ יד ןעניטסעפַאב וצ טכוזעג רע

 -ייו עלא ןיא .ןעלקיווטנע וצ רעטייוו רהיא ךילגנעמ טייוו יוו ןהעז

 ,סעירעס ,סרוט ןערָאװעג טריזינַאנרַא ןענייז ןערהַאי עגידרעט

 .טעטש ץניווַארּפ יד ןיא ןוא קרָאיונ ןיא סעיצקעל עניצנייא ןוא
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 ןוא סעיצקעל ןופ םרָאפ רעד ןיא טייברא-סננורהעלקפיוא יד

 ןענארפ עלַאיצַאס רעביא ןעוועג סנעטסרהעמ ןענייז ןענארטרַאפ

 ,'ד ןעשיווצ .,ןיצידעמ ןוא גננוהיצרע ,רוטארעטיל ,עטכישעג רוטלוק

 ןא טנילייטאב ןעטייצ ענעדישראפ ןיא ךיז ןעבַאה סָאװ

 ףרֹוד רעדָא ,טרָאװ ךרוד .7 .א ןופ טייברא-סגנודליב רעד

 ,רעלדַא ,' ,וָארדנַאפקעלא .ס .,רד :ןעוועג ןענייז ,טפירש

 "כוכב .נ ,ןידוב ,9 ,קיניוטַאב .ב ,סעדנַארַאב .י ,ןיקסאב .י

 טקאפ .,רד ,יקצַאלַאג .לא .םָארּפ ,ןילייב ,ב .י ,ןיגרוב ,ה ,דלאוו

 -ףילענ .פ ,ץנאלנ .א ,שטיווערונ ,מ .רד ,ןידרָאנ בקעי ,בראפדלאנ

 ,ןאמפָאה .3 ,רד ,ןאמטלאה .ר ,ןאמטלאה .מ ,רעלסקייד ,רד ,רעט

 .8 ,יקטנאדשזריג .רד ,שטיוורוה .א .י ,רד ,יװַאקרַאח רדנסכלא

 ,רד ,סקאז .ש .א ,וָאראטַאלַאז .רד ,קעדַאלוװ .ב ,יקסוועשטניוו

 .0 ,ץפח .א .םָארּפ ,(ןאמטַאר .א) םרעביז .ג ,יקסווָאלטישז םייח
 ,ןטדנאל ריאמ ,ץ"כ ,5 ,רד ,הפי בקעי ,רד ,יקסווַאנא ,ש ,ןאמרעט

 ,9 .רד ,ןיווטיל ,א ,קאווטיל .א ,עירול רתסא .רד ,עדנַאל ,מ .רד

 .ס ,רעלימ ,? ,ךלימ בקעי ,שטיוװעלַאכימ .ב ,ןיוועל בקעי ,ןיוועל

 ,ןאמירעפ .א ,י ,רד ,ינודקומ ,רד ,םעדעמ יורפ ,םעדעמ ,לוװ ,רמרמ

 ,ןילדע .וו ,ןיקריס .נ ,רד ,יקצולאס .ה ,יקצולאס .ב ,י ,רענינ ,ש

 .בא ,ןאטסנייפ .ס .רד ,םיובנעגייפ ,ב ,ןייּפט סקַאמ ,ןיטנע לאוי

 ,רד ,ףָאנָאר ?לח ,ץנַארק פיליפ ,ץַאק .מ ,עּפסַאק .בא ,רד ,ןַאהַאק

 ןוא ףָאקאלפיש .י ,א ,ץרַאװש .י ,ןיקסאר ?ואס ,טאלבנעזַאר .פ

 .ערעדנַא

 "טייחשנעמ ןוא טלעוו ידח :ןעבעגעגסױרַא טָאה .ר .ַא רעד

 םקאז ,ש ,א ןופ ,קינַאטַָאב ;ץנארק פיליפ ןופ ,"עקירעמַא ץנַאנ,

 -ָאינוי דיירט ; ןָאסירעמ .א .י ,רד ןופ ,עינעיניה ; (,?פיוא ייווצ)
 ;יקמװַאלטישז .ח .,רד ןופ ,םזילאיצַאס ; ןיוועל ,9 .רד ןופ ,םוינ

 ,טלור עשירדַאטנעמַאלרַאּפ ;(,?םיוא ייווצ) עפסאק ,בא ,רד ןופ ,קיזיפ
 ,עימאנַארטסַא ;(?םיוא יירד) הףָאנַאר .ה ןוא ףָאקַאלּפיש .י ןופ

 ןומ ,עינַאלָאעג ; ןאמפַאה .ב .רד ןופ ,עינַאלאאז ;} ןאמפַאה ,ב ,רד ןופ

 .ש .א ןֹופ ,(ןעלייט ףניפ) עימָאנָאקע עשיטילַאּפ ;עמסאק .בא .רד
 ,סיטעמפירא ;ןואטסנייפ ,ס ןופ עימעכ ; (.?םיוא יירד) ,סקאז

 ;יקצולאס .ה ןֹופ ,דניק ןופ גנוהיצרע עשיזיפ יד ; ןינרוב .ה ןופ

 "ווֿפ ףניפ) ,עינַאלַאייפ ;יקסנילַאטס ןרהא ןופ ,עיצארעּפַאאק

 "פקראמפ לראק, ;(סעגאלפיוא ייווצ) ,ןאקירעמפ .א ,י ,רד ןופ ,(ןעל

 ןופ ,עניארקוא ןיא ןעמַארנַאפ יד ןופ עטכישעג יד ; (גנולמאז ַא)

 ,עירעטכאהכות ; םיוכנייטש .י ןופ ,ךוביקיפש ;ץפח וחילא ,םָארּפ
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 טײרּפשרַאפ עטימָאק .קוידע יד טָאה ?כח ךסב .יקסנעוויא .מ ןופ

 .ןערַאלּפמעזקע 200,000 ךרע ןא גאלראפ םענעגייא רהיא ןופ

 ס'ניווטיל .א טיײרּפשרַאפ עטימַאק .קוידע יד טָאה ,םעד ץוח א

 ךיוא טָאה ,.י םוחנ ןופ עטכידעג ןוא ןעלבאפ ,"תומשנ עשידיא,

 -רעוו םעיינ ןייז ןעבענוצסױרַא יװַאקרַאה רעדנאסקעלא ןעפלאהעג

 -סיוא יד ןופ רעכיב עכילצונ טיײרּפשרַאפ ךיוא טָאה יז .דוברעט

 .ןעגַאלראפ עניה ןוא עשידנעל

 יד טרהיפענ ךיוא טרעוו עיצַארטסינימדַא ס'נילייב רעטנוא

 .גניר רעטײברַא ןיא גנולײטּפא-?הוש

 .לעטיּפַאק ןערעדנוזַאב א טנידראפ סָאד

 ,גנוגעװַאב-ןעלהוש יד

 טלייטעגנייא ףרַאד גניר רעטייברא ןיא גנונעווַאב ןעלהוש יד

 ; ןעדָאירעּפ ייווצ ןיא ןערעוו

 ."לוקס יעדנַאס, עשיטסילאיצַאס יד (

 .להוש גניר רעטייברא יד (9

 יד .דנַאלגנע ןופ טמוק "סלוקס יעדנַאס, יד ןופ עעדיא יד

 ןערָאװעג טנעפעעג ןיא "לוקס יעדנַאס, עשיטסילאיצַאס עטשרע

 : .1906 ןיא (דנאלגנע) ריישַאקנַאל ןיא

 "רע טלָאמעד טָאה גנוטייצ עשיטסילאיצַאס עשילגנע ןַא

 .ןעלהוש ענױזַא ןופ קעווצ םעד טרהעלק

 סטַאַאטש יד יו ,ןעלוש ערעדנַא ןעטסילַאיצָאס יד ןעפרַאד סָאװ וצ,

 .תנוטייצ וד טגערפ --- "?ןעבָאה רימ עכלעוו ,ןעלוש

 ; טרעפטנע יז ןוא

 ,ךיז וצ רעדניק עגנוי יד ןעגיוצעג ןעבָאה ןעטיאוזעי יד יוו טקנוּפ ,

 -סילַאיצָאס) רימ ןעזומ יוזַא ,טסייג רעייו טמערָאפעג ןוא ןעגיוצרע ייז

 ויז ןעכאמ וצ רָאנ טינ .קעווצ ןערעכעה לעיפ א טימ רָאנ ,ןָאהט ךיוא (ןעמ

 ווו ןוא גודנעטשטסבלעז ןעקנעד וצ ןענרעל ויז רָאנ ,ןעטסילאוצַאס ראפ

 ."ןעשנעמ עגוגנעהבאנוא ןערעוו ןעפלעה

 -רַאּפ עוויטַאוװרעסנָאק וד רַאפ יוװ רעגיטכיוו זנוא רַאפ ןיא סָאד,

 ַא ןוא ןענַאטשרַאפ גינייוו יוזַא ןענייז ןעּפיצנירּפ ערעזנוא לייוו ,ןעייט

 ."...ויו ןענעק סָאװ ,ןעשנעמ יד ןופ ןלופא ,ןערָאװעג ןענַאטשרַאפסימ ךס

 ךיז טָאה סרעטנעצ עשיטסילאיצַאס עשיאעּפָארייא עלא ןיא

 ן'כָאנ "סלוקס יידנָאס, ראפ גנוגעװַאב עקרַאטש א ןעביוהעגנָא

 .רעטסומ ןעשילגנע
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 -ַאיצ אס עטשרע יד זיא עקירעמַא ןיא

 -עג טעדנירגענ ?וק ס יעדנַאס עשיטסיל

 .גניר רעטייברַא 2 שטנערב ןופ ןערַאוו

 ןעט10 םעד ,םעלרַאה ןיא ןערָאװעג טנעפעענ ןיא להוש יד

 ֿפאנַאשייקוידע סנערדלישט, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,1906 ,רעבמעווָאנ

 ,רערהעל 4 ןוא רעדניק 42 טימ ,"לעקריוס

 -ַאר ,לאטסירק סימ ןעוועג ןענייז רערהעל עטשרע יד ןעשיווצ

 .ןאמצראווש רעטסטווש יירד יד ןוא ,ןעז

 רעטייברַא ןַא ךָאנ טנעפעענ ךיז טָאה ,1907 ןיא ,רעטעּפש

 4 טימ ,ןואט-ןואד ,.טס ןָאסידעמ 188 ןיא "ל?וקס יעדנַאס, גניר

 ,(יקצעװַאק סימ ןוא טרָאּפאּפאר סימ ,יליימ סימ ,ליג םימ) רערחעל

 4 ,3) סעשטנערב רענילקורב יירד ןעבָאה רהָאי ןעניבלעז ןיא

 .גרובסמאיליוו ןיא ?הוש א טעדנירנענ ןוא טנינײארַאפ ךיז (6 ןוא

 ןופ) קרָאיונ טסיא ןיא ?להוש א טעדנירגעג ךיז טָאה 1908 ןיא

 ךיז ןעבָאה (1908 ןיא ךיוא) רעטעּפש גנַאל טינ ,(139 ןוא 11 .רב

 (20 ןוא 101 ,43 ,/8 ,8) סעשטנערב רעקראיונ 6 טגינייאראפ

 .טירטס ןָאסידעמ ןיא ?הוש יד ןעטלאהוצסיוא ידכ

 -עג ,ר .ַא ןופ עטימַאק טייטס רעקראיונ יד טָאה 190879 ןיא

 ןוא טירטס דנערג ,ןילקורב ,טניאּפנירג ןיא : ןעלהוש יירד טנעפע

 םענעגייא ן'פיוא טנעפעעג טָאה ,רעדיוו 24 .רב ."ייאק וינעווע
 .סקנָארב ,וינעווע רעווָאדנעװ ףיוא להוש א ןובשח

 ףיוא : ןעלהוש רעיפ ךָאנ ןעראוועג טנעפעעג ןענייז 1910 ןיא

 ןוא ,קרָאירינ ,טירטס טייסרַאפ ,טירטס רעט4 ,טירטס רעט2 רעד

 ,ליוזנַארב ,וינעווע אמאבַאלַא

 יעדנַאס עשיטסילאיצַאס, ןעפורענ ךיז ןעבַאה ןעלהוש יד

 --- .ר .ַא ןופ רעדילגטימ יד --- רעדנירג יד ןעשיווצ םגח ."םלוקס

 -סיכרַאנַא ךיוא ,ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןופ ןעשנעמ ןעוועג ןענייז

 .ןעטסינויצ עלַאקידַאר ןוא ןעט

 -ַאס גנערטש ןעוועג טינ שיטקַאפ ןענייז "םלוקס יעדנַאס, יד

 ,ללכב לאקידאר רָאנ ,שיטסילאוצ

 יעדנַאס, גניר רעטייברא יד ןענייז 1910-11 ןערהָאי יד ןיא

 -יירנ ןיא .גנולקיווטנע ןופ הגרדמ רעכיוה א ףיוא ןעוועג "סלוקפ

 -עג ךיז ןעבָאה סע ואוו ,ןעלוש 10 ןעוועג ןענייז ןיילא קראיונ רעט

 ,(1,800 ךרע ןַא) רעדניק ?הָאצ עסיורנ א טנרעל
 ,רעדניק 267 ןופ ןערָאװעג טכוזַאב זיא ?וש רעמעלרַאה יד

 .רערהעל עניהעפ ,עטוג ףניפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא
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 טנרעלעג ךיז ןעבָאה 24 .רב ןופ ?להוש רעסקנַארב רעד ןיא

 .רערהעל רעיפ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,רעדניק 200 רעביא

 ןעוועג ןיא "?וקס יעדנַאס עשיטסילאיצַאק, דייס טסיא יד

 רעדניק ערעטלע ראפ בולק א טימ ןעסאלק יירד ןיא טלייטעננייא

 200 רעביא ןעוועג ןענייז ןעטרָאד ךיוא ,(רעכעה ןוא רהאי 14 ןופ)

 טכַא ןעבַאה ןעלהוש רענילקורב יד ןיא .,רערהעל סקעז ןוא רעדניק

 טָאה ,םעד ץוח ַא .רעדניק טרעדנוה ףניפ טימ טנרעלעג רערהעל

 עגנוי ענעסקַאוװרעד ראפ "לוקס גניניירטא א טריטסיזקע ןעטרָאד

 .רערהעל ןייז וצ טעדליבעגסיוא ייז טָאה ןעמ ואוו ,טייל

 ןעטלאהעגסיוא קראיונ ןיא ןעלחוש יד ןענייז טייצ רענעי ןיא

 .סעשטנערב גניר רעטייכרא 29 ןופ ןערָאװעג

 ,"סלוקס יעדנַאס. יד טהילבעג ןעבָאה טעטש ערעדנא ןיא ךיוא

 .סעשטנערב .ר .ַא יד ןופ ןעטלאהעגנסיוא

 עטכישעג-רוטלוק טנרעלענ ןעמ טָאה ןעסאלק ערעטלע יד ןיא

 טגעלעג טָאה ןעמ .עימַאנַאקע רעשיטילָאּפ ןופ ךעלטיּפַאק עכנַאמ ןוא
 יד טָאה ןעמ ,ןעשנעמ עסיורג ןופ סעיפַארנַאיב יד ףיוא טכיוועג

 יד ןיא .ןעקריוו ןוא ןעפַאש רעייז טימ טכַאמעג טנַאקַאב רעדניק

 -עג ,קיזומ טימ טריזומא רערניק יד ןעמ טָאה ןעסאלק ערעגירעדינ

 וו .זַא .א ץנאט ןוא גנַאז

 רעד ראפ טיײברַאעג ?עיפ רהעז טָאה עטימָאק טייטס .י .נ יד

 ."סלוקס יעדנַאס, יד ןופ גנולקיווטנע

 "סלוקס יעדנַאס, יד ןופ ענַארפ יד זיא 1908 רהָאי ןיא ןיוש

 -ַאק טייטס רעד ןופ גנונעדרַא סענאט ן'פיוא ןערָאװעג טלעטשענ

 טלהעוועג ץנערעפנַאק א ףיוא רהיא ייב זיא רהָאי םעד ןיא .,עטימ

 -רא יד ,סלוקס יד ןעריזינַאנרַא וצ עטימַאק עלעיצעּפס ַא ןערָאװעג

 ןופ דלענ ןעמענפיונוצ ןיא ןענַאטשַאב זיא עטימַאק רעד ןופ טייב

 -ניד ,ןיוש ןעריטסיזקע עכלעוו ,ןעלהוש יד ןעכוזַאב ,סעשטנערב יד

 ךיוא יוװ ,רעליש ראפ ןעזייטרעוודא ,ןעלהוש יד ראפ סלָאה ןעג

 ןענעק ןוא ןעלעוו ןעלַאז סָאוװ ,רערהעל עטנעטעּפמָאק ןעכוזוצפיוא

 .רעדניק יד טימ ןענרעי

 -סילאיצַאס, יד ןופ ןייאראפ א טעדנירגעג ךיז טָאה 1911 ןיא

 -טייהנייא ןא ןעטייבראוצסיוא ידכ ,"רערהעל ?וקס יעדנַאס עשיט

 .סלוקס יד ראפ םארנַארּפ עכיל

 -סיױרַא ןעגנַאפעגנָא טייצ רענעי ןיא ןעבָאה רעדניק ערעטלע יד

 -איצַאס עגנוי, : ןעמָאנ ן'רעטנוא לאנרושז ןעכילטַאנָאמ א ןעבענוצ -

 ,(שילגנע ןיא) "ןעטסיל
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 -יפ טלָאמעד ןעבָאה "סלוקס יעדנַאס, ראפ גנונעװַאב רעד ןיא
 ,רעגניטול .ם ,רד ןוא יליימ אטרעב .סרמ טרירוג

 יד ןעבָאה ,ןערָאװעגנ טזיילענפיוא ןענייז סעטימַאק טייטס יד זא
 -רָאזרַאפ ןוא רעצישַאב טּפיױה ערעייז ןערָאװעגנַא סלוקס יעדנַאט
 גנולקיווטנע רעייז ןיא טלעטשענבא ךיז ןעבָאה סלוקס יד .רעג
 ,קירוצ ןהענ ןעגנאפעגנַא ןעבָאה ןוא

 ןייק .,ןעגנַאנעגסױא ןזייווכעלסיב ןענייז םלוקס יעדנַאס יד
 ןרעטלע עלעיפ .ןעוועג טינ רָאג ןעטרַאד ןענייז םידומיל עשידיא
 ,טלַאוװעג ןעבָאה ,ןעוועג טינ ןענייז ייז לאקידאר יו ,רעדניק יד ןופ
 ייז ןַא ,שידיא ןעביירש ןוא ןעדייר ןענעק ןעלַָאז רעדניק ערעייז זַא
 -יא רעד ןופ ,עטכישעג רעשידיא רעד ןופ ףירגאב א ןעבָאה ןעלאז
 .וו .זַא ,א רוטארעטיל רעשיד

 ערעייז ןעקיש וצ ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה סרעבמעמ .ר .ַא ךס ַא
 -ָאה סָאװ ,ןעלהוש עלאקידַאר-לאנָאיצַאנ יד ןיא רעדעוװטנע ,רעדניק
 ךומלת יד ןיא ראג רעדָא ,ןעלקיווטנע וצ ןעננַאפעגנַא ךיז ןעב
 .ס'הרות

 -ייא ןעדנירג וצ .ר .ַא ןיא גנונעווַאב ַא ןעביוהעגנַא ךיז טָאה
 ךַארּפש יד ואוו ,ןעלהוש ,ןעלהוש עלַאקידַא עש יד יא ענעג
 ךילנהעוועג ,עשידיא ןייז ךיוא ןעלָאז םידומל יד ןוא שידיא ןייז לָאז
 .טסייג ןעלאקידאר א ןיא

 ןייק טאהעג טינ .ר .ַא ןיא גנונעווַאב ַאזַא טָאה גנַאפנַא ןיא
 -ט יש י ד י א ַא ףיוא יו ,טקוקעג םעד ףיוא טָאה ןעמ .,גלָאפרע
 טפמעקַאב קרַאטש ןיא סָאװ ,גנוניינ עשיטסילַאנָאיצַאנ ,ע ש י ם
 .רעוט ערעטלע עכנַאמ ןופ ןערָאװעג

 -םעשַאב םעלבָארּפ םעד טימ ךיז ןעבָאה סנַאשנעװנַאק עגינייא
 -ראדניא ןעפרַאד ןעלהוש עכלעוו :ןעוװועג ןיא ענַארפ יד .,םגיס
 עיינ יד רעדָא ,סלוקס יעדנַאס יד ? גניר רעטײברַא ןופ ןערעוו טריס
 ? ןעלהוש עלאקידַאר עשידיא

 .ןעטפול יד ןיא ןעגנעה ןעבילבעג עגארפ יד זיא רהָאי רַאּפ ַא

 עטמיטשַאב א ןעמונעגנָא ןיוש טָאה ןַאשנעװנַאק עט16 יד
 .גנולעטש

 טקנוּפ-עדנעװ ן'רַאפ ןערעוו טכַארטַאב ןעק 1916 רהַאי סָאד
 ,נניר רעטײברַא ןיא גנונעווַאב-ןעלהוש רעד ןופ

 ןערב ןעטכער םעד ןיא ךַאנ זא ,ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא סע
 -עיל .א ןיא ,סלוקס יעדנַאס עשיטסילאיצַאס ראפ גנונעווַאב רעד ןופ
 ,פעקיטרַא ןערעננעל א טימ "סטרעווראפ, ןיא ןעמוקעגסױרַא ןיס
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 -ַאר עשידיא ןופ טייקגיטכיוו יד ןעכָארטשענרעטנוא טָאה רע ואוו

 -נוא ןעוועג ןיא ?עקיטרַא סָאד .,רעטייברא ראפ ןעלוש עלַאקיד

 -לעז םעד ןיסעיל טָאה רעטעּפש ."רעדניק ערעזנוא, : ןעמַאנ ן'רעט

 -רַאפפ ןיא ,לעקיטרַא-טייל א ןיא ט'רזח'עגרעביא קנַאדעג ןעגניב

 ."סטרעוו

 .ןעלהוש .ר .ַא עשידיא יד ןופ בױהנָא רעד

 "ייקוידע יד טָאה ןַאשנעװנַאק (ָאנַאקיש) רעט18 רעד ףיוא
 ,ןענַאלשענרָאפ סעיצאדנעמאקער ערהיא ןעשיווצ עטימַאק ?אנָאש

 וצ טייקמאזקרעמפיוא ןעקנעש לָאז עטימָאק לענַאשייקוידע יד, זַא

 יעדנַאס עשיטסילאיצאס עיירפ ךרוד ,רוד ןעגנוי ןופ גנוהיצרע רעד

 ןעטצעל םעד רעביא ."עשילננע ןוא עשידיא ,רעדניק רַאפ סלוקס

 טעטיראנימ א ןוא טעטירָאיַאמ א טכארבעגניירַא טרעוו טקנוּפ

 עשידיא רעטרעוו יד סָאד ,ריפַאד זיא טעטיראנימ יד .טרַאּפער

 -אדנעמַאקער רעד ןיא ןערעוו טנאמרעד טינ ןעלָאז "עשילננע ןוא

 .ןָאיצ

 טעדנירגַאב ,טעטירָאנימ רעד ןופ (99 .רב) ןַאהַאק ראטקיװ

 -סיוא ןייק טינ זיא .ר .ַא רעד סָאד ,טרחעלקרע רע .ננוניימ רעייז

 -רעד טינ ןערעוו סע ןעוו .,ןָאיצַאזינַאנרַא עשידיא ענעכַארּפשעג

 טינ ךיוא שידיא ףרַאד ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעכארּפש ןייק טנאמ

 .ןערעוו טנַאמרעד

 ,טעטּפױהַאב רע .טעטירָאיאמ יד טנידיײיטרַאפ גרעבנייוו

 ערעדנַא ןופ ןעכַארּפש ןופ גנורעדַאפ א ןעוועג טלָאװ סע ןעוו סָאד

 דעכיז ייז סע ןעמ טלָאװ ,נניר רעטייברַא ןופ ןעהייר יד ןיא רעקלעכ

 .טניליוואב

 ןייז טרילומרָאפ יקסווַאלטישז .רד טָאה עטאבעד רעד ןיא
 .םזילַאנַאיצאנ רעביא ףירנאב

 ךיוא ןענייז ןעדיא ןוא רעקלעפ ןיא טלייטוצ ןעניוז ןעשנעמ (1 ,

 .קלָאפ ַא

 וצ זיא ,ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ ןעגנוטכילפרַאפ יד (9

 .שירעטָאמ טםינ ןוא שידיא ןייז

 -עלָאּפָאמסַאק סָאװ ,עבלעז סָאד טינ זיא םזילַאנַאוצַאנרעטנא (2

 -רעטניא ןַא טימ ןָאיצַאזינַאגרַָא עשידיא ַא זיא גניר .רא רעד .םזיט

 ."עשיטילָאּפָאמסָאק ןייק טינ רעבָא ,רעטקַארַאכ ןעלַאנָאוצַאנ

 ,(לָאק לָאר) ננומיטשּפִא עכילטנעמאנ א ןעמוקעגרַאפ זיא סע
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 -נעמאקער-טעטירָאיאמ יד ןיא 88 ןענעג ןעמיטש 82 טימ

 .ןערָאוװעג ןעזיוועגקירוצ ןָאיצטד

 ןערָאװעג טכַארבעגנניירַא זיא ןַאשנעוונַאק רעט16 רעד ףיוא

 : עיצולַאזער עדנענלַאפ
 -ווו ,סרעבמעמ ערעזנוא ןופ עלעיפ זַא ,טקַאפ םעד גידנעגעקרעגַא ,

 -ַאב ַא ןעבָאה גינעוו לעיפ ןעלָאז רעדניק ערעייז זַא ,טריסערעטנוארַאּפ ןענ
 ,רוטַארעטיל ןוא ,ךַארּפש ,רוטלוק ,עירָאטסיה רעשידיא רעד רעביא ףירג
 רעדניק ערעייז ןעבעגוצקעװַא ןעגנואווצעג טפָא ךרודַאד ןענייז ייז ןוא
 עלַאקידַאר עשידיא עיורפ ןיא לעגנַאמ סווא םידמלמ עשיסקָאדָאטרָא וצ

 : ןעלוש-סקלָאפ

 -נירג וצ גנוגעווַאב ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה טייצ עטצעל יד יו יוזַא

 ךיז ןעלָאז רעדניק יד עכלעוו ןיא ,ןעלוש-סקלָאפ עשידיא עלַאקידַאר ןע

 :ןָאוגילער רעדָא םזיטַאנַאפ ןעכלעוו ןופ סולפנויא םעד ןהָא ןענרעל

 ןוא סעשטנערב ערעזנוא ןערעדָאפוצפיוא ,ןעסָאלשַאב םורַאד סע ייז

 -וש עשידיא עשיטסילַאיצָאס יד ןָא ןעסילשוצנָא ךיזו סרעבמעמ ערעזנוא
 -וובפיוא ןעפלעה ןוא ןיוש ןעריטסיזקע עכלעזַא ואוו ,רעטרע יד ןיא ןעל

 ".ָאמינ גיפיולרָאפ ךָאנ ןענייז ייז ואוו ,טרָאד עכלעזַא ןע

 -וכַאזער רעד ןופ ןערָאװעג טכַארבעגניירַא זיא עיצולָאזער יד

 ,ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא טלהעוורע ,עטימָאק סנַאיצ

 ןופ (רעבענּפַא-טרָאּפער ,רעקוצ .בא) עטימָאק לאנָאשייקוידע יד

 -ענגרַאפ סעיצַאדנעמַאקער ערהיא ןעשיווצ סָאה ןָאשנעװנַאק רעד

 : ןענַאלש

 יד רַאפ ןעלהוש עשידיא עלַאקידַאר ןעדנירג ןעלָאז סעשטנערב יד,

 .'שידיא ייז ןענרעל וצ רעדילגטימ .ר .ַא ןופ רעדניק

 -עלענרָאפ טרעוו עיצאדנעמַאקער רעד טימ גנודניברַאפ ןיא

 רעד ןופ ןערָאװעג טכַארבעגניירַא זיא עכלעוו ,עיצולאזער יד ןעז

 -עד עטפַאהבעל ַא ךיז טלעקיווטנע סע ןוא ,עטימָאק סנַאיצולָאזער
 .עטַאב

 -יומ רעד טימ זיא רע .ןָאיצולָאזער רעד ןעגעג טדער קָארוו .ס .רפ,

 ,ןָאיצולָאזער עזיד ןעמהענגָא טעװ ןָאשנעװנָאק יד סָאװ טימרעד סָאד ,גנונ

 -לעוו ,ןעלהוש עלַאנָאיצַאנ-לַאקידַאר יד ןעריסרָאדניא טקערידניא ןעמ טעוו
 טדער ןאמרעניופ .נ .דנַאברַאפ .ברַא .צַאנ םעד ןופ ןעטלאהעגפיוא ןערעוו עכ

 ןוא דנַאלסור ןיא "דנוב , רעד סָאד ,טרחעלקרע רע .ןָאיצולָאזער רעד רַאפ

 ענעדישרַאפ ןיא ןענָאיצַאזונַאגרָא עשיטסיולַאיצָאס ערעדנַא ענעדישרַאפ יד

 םוראוו ןוא ,ןעלחוש עכלעוַא ןעציטש ןוא טרוטרָאדנוא ןעבָאה רעדנקל
 ינא ןעלעו רימ ןעוו .טרחעקרַאפ עדַארג ? םחַאנשווא ןָא ןייז רימ ןעלָשו 5 : : : 1 =



 גנֹור רעמווברא ןופ עטבושעג וד 0

 -נוא ןעקיש וצ ןעדיימרַאפ ךרודַאד רימ ןעלעוו ,ןָאיצולָאזער עזיד ןעמהענ

 ."ןעלהוש עשיטסינעוװָאש יד ןיא רעדניק ערעז

 טַאטלוזער רעד .לָאק לָאר ייב טמיטשעג טרעוו ןָאיצולָאזער עזיד,

 רַאפ 08 ןוא טמיטשעג טונ 8 ,דנעזעװבַא 2 ,48 ןעגעג :טגלָאפ יװ זיא

 (*."ןָאוצולָאזער רעד

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןָאשנעװנָאק עט16 יד טָאה טימרעד

 .ןעלהוש-סקלָאפ עלַאקידַאר ןעדנירג וצ ,ןעסַאלשַאב ּפיצנירֿפ
 .ןַאטפיוא טנעקעג טינ רַאג רעבָא טָאה ןיילַא ּפיצנירּפ רעד

 .טניליוװַאב ןערָאװעג טינ זיא ןעלהוש יד ראפ טעשזדוב ןייק

 יד טלהעצרעד ןָאשנעװנַאק רעט17 רעד וצ טרַאּפער רהיא ןיא

 ; עטימַאק ,סוירע

 טינ לָאמ ןייק זנוא ייב זיא ןעלוש רעדניק יד ןעגעוו עגַארפ וד,

 -סיוא ןעסָאלשַאב רימ ןעבָאה גנַאפנָא ןופ ךיילג ,גנונדרָא סעגַאט ןופ בָארַא

 ןיא ןהעגוצניירַא ,ןעלוש-רעדניק ֹוד רַאפ םַארגָארּפ ןעיונעג א ןעטייברַאוצ

 -עּכס א טלהעוורע וליפא ןעבָאה רימ .סעשטנערב וד טימ ןעגנוהיצַאב

 זומ ןעמ .ןעבעגבָא עגַארפ רעד טימ ךיז לָאז עכלעוו ,עטימָאק-בָאס עלעיצ

 ןָאהמעג טינ רָאג ךָאנ טיבעג םעד ףיוא זיא סע זַא ,ןייז הדומ רעבָא ךיז

 ."ןערָאװעג

 עטימָאק לאנַאשייקוידע יד טָאה ןַאשנעװנַאק רעט17 רעד ףיוא
 : עיצולַאזער עדנענלַאפ טכַארבעגנײרַא

 "רענע עטימָאק לַאנַאישייקוידע יד ףיוא טרעדָאפ ןָאשנעװנָאק וד,

 יד ןעפלעה ןוא עיינ ןעריזינַאגרָא ןופ טייברא רעד טימ ןהעגוצנָא שיג

 רעטייברַא ןופ רעדניק יד ןעבעג לָאז ןעמ ואוו ,ןעלוש עדנעריטסיזקע ןיוש

 -גנע רעדָא שידיא ןיא גנוהיצרע עשיטסילַאיצַאס ןוא עלַאקידַאר ַא גניר

 .שיל

 -רַא עשידיא ַא קרָאי ןינ ןיא ןעדנורג וצ ךיוא םרידנעמָאקער יז

 ןוא .רַאלָאד 1000 םעד ףיוא טרינגיסַא ןוא ,עלוש-רעטסומ גניר רעטייב

 -עטיל-רעדניק ןעבעגוצסיורַא ןעביוהנָא ,ךילגעמ ויא סע לעיפיוו ףיוא

 .ןעלהוש יד רַאפ רעכיב-רהעל ןוא דוטַאר

 -וידע רעטסכענ רעד וצ ןעבעגעגרעביא טרעוװ ןָאשיידנעמַאקער עזיד

 ."ןעלדנַאהרַאפ וצ עטימָאק לַאנָאשייק

 יד ראפ טעשזדוב רעטשרע רעד ןעוועגנ זיא ראלַאד דנעזיוט יד

 .ןעלהוש

 ,טלָאװעג אקוד טָאה סָאװ ,ענידרעהירפ יד ,ןעננוטכיר ייווצ יד

 יעדנָאס עשיטסילאיצַאס עטלא יד ןופ ּפיט רעד ןעביילב לָאז סע

 .1816 ,ינוי "דניירפ , ,ןָאשנעװנַאק רעפ16 רעד ןוֿפ טכירַאפ (*



 11 גנור רעטייברא ןופ עטכישעג וד

 -אר פיט םעיינ םעד ראפ ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,עיינ יד ןוא סלוקס

 ןעטַָארטרַאפ ךיילג ןעוועג ןענייז ןעלהוש ע ש י ד י א עלַאקיד

 ,עטימָאק .קוידע רעד ןיא

 ןעּפיט עדייב ראפ ראלַאד דנעזיוט יד רעסיוא ,דלעג רהעמ

 רהָאי ןיא עטימָאק לאנאשייקוירע יד טָאח ,ןעוועג טינ זיא ,ןעלהוש

 -נעס רעד יוװ רעבָא ױזַא .,ןָאטפױא טנעקעג סָאװ גינעוו 68

 ןעסקַאװעג קרַאטש רהֲאי םעד ןיא ןיא ןעלהוש יד ראפ טנעמיט

 ןופ סעשטנערב עלא ןופ ץנערעפנַאק א ןעפורענפיונוצ יז טָאה

 ,קרָאיונ רעטיירנ

 ראונַאי ןעט20 םעד ןערָאװעג ןעטלאהעגבַא זיא ץנערעפנַאק יד

 ,לֵאה "סטרעווראפ, ןיא ,8

 -ער ןעלַאקַאל א ןעקישוצסױרַא ןעסַאלשַאב טָאה ץנערעפנַאק יד
 -להוש ןעלעיצעּפס א ןענעוו סעשטנערב רעקרָאונ עֶלַא וצ םודנערעפ

 לעטימ רעדנַא ןייק ,?אטראווק א טנעס יירד רעדָא ףניפ ןופ סקעט

 .ןענופענ טינ ץנערעפנַאק יד טָאה ,דלענ ןעפַאש וצ יו

 .סעשטנערב 20 טמיטשעג ויולב ןעבָאה םודנערעפער םייב

 -ץנערעפנַאק יד ןופ ךיז טָאה גנונילייטאב רעניילק אזַא ייב ןוא

 ,ןעזָאלעגסיױוא טינ רָאנ ןעסולשַאב

 וצ ןעסָאלשַאב 1918 גנַאפנָא טָאה עטימָאק לאנַָאשייקוידע יד

 טנעמאדנופ א סלא ,קרָאונ ןיא "עלהוש-רעדניק לעדָאמ א, ןעדנירג

 ,דנַאל ן'רעביא ןעלהוש רַאפ

 ,טעשזדוב ןייק ןעוועג טינ ,הרצ ענענייא יד ץלא רעבַא

 ףיוא ןעטראוורעד ךיז גידנענעק טינ ,סעשטנערב עגיצנייא

 -עג ןובשח םענענייא ן'פיוא ןעבָאה ,סיפָא ןופ עוויטאיציניא רעד

 ,דואוויימ ןיא סעשטנערב יד ןענייז סָאד .ןעלהוש ןעדנירג ןעמונ

 .א .ננַאק ,ירוברעטאוו ,ינאבלַא ,ןָאסרעטעּפ ,,לליא ,דנאלייא קאר

 "יטשרעטנוא עלארַאמ ןוא עניטסיינ ןייק גידנעבַאה טינ .וװ .זַא

 .ןעטלאהעג טינ גנַאל רעבָא ךיז ייז ןעבָאה ,ןעננוזייוונַא ןוא גנוצ

 "וידע יד טנַאז ,זָאשנעװנַאק רעט18 רעד וצ טרָאּפער רחיא ןיא

 סַאמ וצ םאזקרעמפיוא גיטיונ ראפ טניפעג יז זא ,עטימַאק לאנַאשייק

 יד ןעמהענ ייז ביוא זא ,ןַאשנעװנַאק רעד וצ ןעטאגעלעד יד ןעכ

 ןעסיוועג א ןעמיטשאב ןעזומ ייז ןעלעוו זאד ,טסנרע ענארפ-להוש

 -ייוו ףיוא ןעביילב טייברא יד טעװ ,טינ זא ,קעווצ םעד ראפ דנָאפ

 -ַאק לאנאשייקוידע יד .טציא זיב יו ,טפול רעד ןיא ןעננעה רעט

 טלחטצעג לאז פאטראוס רעּפ טנעס 1 זא ,טרידנעמַאקער עטימ

 .רנאפ חוש א ראט גניר רעטייברא ןוֿפ רעדעילנטיפ יד ןוֿפ ןערעוו



 גנור רעטויברא ןופ עטכושעג וד 12

 -ןצפיורַא ןעסַאלשַאב טָאה (גרובסטיּפ) ןַאשנעװנַאק עט18 יד
 גניר רעטיײנרַא עשידיא ראפ סרעבמעמ יד ףיוא סקעט א ןענעל

 לַאז סקעט רעד יצ ,רעדילגטימ יד ןענערפנַא לָאז ןעמ ןוא ,ןעלהוש

 ,לאטראווק רעּפ טנעס ייווצ רעדָא ,טנעס ןייא ןייז

 -ךייא ןא רַאפ :ןעווענ זיא םודנערעפער ןופ טַאטלוזער רעד

 א ראפ ,1974 טמיטשעג ןעבָאה (?אטראווק רעַּפ) סקעט ןעניטנעס

 ,2186 -- םקעט ןעגיטנעס-ייווצ

 .1919 ,ראונאי ןעטנ1 םעד טפארק ןיא ןיירַא זיא סולשַאב רעד

 ראפ טנעמאדנופ רעלעיצנַאניפ א ןערָאװעג ןעפאשעג זיא טימרעד

 .ןעלהוש גניר רעטייברא יד

 ,"דניירפא ןופ ראטקאדער "רענירג, ךָאנ טלַאמעד ,רעיינ רעד

 ןעבַאה ןעלהוש יד סָאװ ,ניז םעד ןופ טרעטסיײנַאב ,ןילייב .ב .י

 :ןעבירשעג ױזַא טלַאמעד טָאה ,םודנערעפער םייב ןעטלאהעגבא

 ןוא ללכב עטימָאק וויטוקעזקע רעד וצ להעפַאב ַא ךַאפנווא זוא סע,

 וצ רעלענש סָאװ ךיו ןעמענ וצ ,טרפב עטימָאק לַאנַאשייקוידע רעד וצ

 ,ןעגָאז וצ םעד טימ טפַאשרעדילגטימ רעזנוא טנוומ רָאנ טוג .טיוברַא רעד

 ףיוו רָאנ ,ףרַאד 8 לעיפיוו ןעבעג ןצ טםיירג יז זיא טייברַא יד רַאפ זַא

 טָאנ ,קע ןַא ,ףוס ַא :ןעגָאז טלָאװ יז יוװ .ןעגָאיוצ ,ןעלייארעטנוא עקַאט

 רעבָא ,טעטרַאװרע טינ ןיילַא וליפַא טָאה רהיא לעיפיוו ,לעיפ יוזַא ךייא

 (*"םישעמ ןהעו סעּפע רימָאל

 .ןעלהוש .ר .ַא יד ראפ םארנָארּפ סָאד

 ,עטימָאק .זקע .צַאנ רעד ןופ גנוציז רעכילטַאנַאמ רעד ףיוא

 -ער עטימַאק ?אנַאשייקוידע יד טָאה ,1918 ,טסוניוא ןעט19 םעד

 ןעדנירנ ןופ טייברַא רעד וצ ןעטַָארטענוצ טָאה יז זא ,טעטרַאּפ

 -נַאק רעטצעל רעד ןופ סולשַאב םעד טיול ,ןעלהוש גניר רעטייברַא

 טימ גנטטרַאב עלעיצעּפס א ןעטלַאהענּפָא טָאה יז .ןָאשנעוו

 עכלעוו ,ןענַאזרעּפ ןוא גנוגעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ רעוט

 -סיוא םוא ,סלוקס יעדנַאס עשיטסילאיצַאס טימ ןעדנובראפ ןענייז

 ,ןענַארפ עטסגיטכיו יד .ןעלהוש יד ראפ רענעלּפ ןעטייברַאוצ

 : ןעוועג ןענייז ,ןערָאװעג טלעדנַאהרַאפ ןענייז סאו

 ?ןעלהוש יד ןענעפע וצ ואװ (

 ? ןייז ייז ןעלַאז ּפיט א ראפ סָאװ (2

 .1018 .טּפעס ,"דנוירפ, (*



 ט8 גביר רעטייברא ןופ עטכושעג וד

 ?ןעטלאהפיוא ךיז יי טעלַאז יוטא יי (3ב

 ליוש ַא אי ךי;טינשברוד ןעטסאפ טעו לטיפיה (4

 ? טוואט

 "נָאק יירד ןעבור וצ ןערעוועג ןעטַאלשאב ןיא גטאטנמ ן'פיוא

 אמנו ףיא ,ןעטקירטסוד ענערישראט ןיא ,קדארופ טא ןעצנערעפ

 "עוו ןעפורעג ןעלאז ןעצנערעטנַאק יד .רעטסעטסעמ ן ט8 םעד

 "זואד ןוא גרותטמאיליו .טעלראה ן{יא --- - םעשטנ ערט ,7 .ש ןופ ןעד

 "המ ןערעװ ןעזאלעגצ ךיא ןעלאז שצנעזעפנאק יד וצ .ןאט

 .םעשטנערבכ 8 .8 טשיריש ירד ןופ רעמטשרפ

 6 .8 ןערטררעג םערנירטנעג ןענייו ןעצנערעפנאס ירד ףיוא

 טארנארפ 2 ןערט לי טיט ראשנערא א םע טא ,םעטימאקפ להוש

 ןעכהוש יד ראפ

 ײסטקטנסיוא עט סטק2 .קוידע יד טאה םיוש רענשנייא רעד יא

 טא ןעטייט ט- .א ןעבעאהעג םאה סאו ,טטר ןענאואדעפ א ןעב

 .םארנארּפ

 ,ף63נ0/ ,ק .ע .ג רעד : ;ניטימ , ןעמילטַאנ אט םעד ףיוא

 .קורש ראד ןופ ןילעי ,ט טעטכיראה ,1918 ,רעכַאטקא ןעטס םעד

 ;עטימַאק

 ףרלמאטכא ןטט"ס םעד ,

 ףנאמ ש 5 טא ,יב אָא = ןד 2 הא 5 ה 2א א -' טא ג 44 ף אה צ )5 5 ץהרה א 65 5 ר 8 ט 6 יִצ .6 5 ודעפ 8 ר
 םול 2 } ; 4 , .יד 16 1 ,ייי (י 2 9 רב, א יד ןא6י' יו יב }על } ,!1 ר 14 גאל, 1 ע

 :- א ; - צי

 רעד ווב ןטטרקעווט 2 ןוא ,קערנַאט אננאה ןוימשפע בא ,ןיוועל .ו ,שָא

 ןעפראד סט ,ןעדָאטעמ יד ןענעו םדערעגכרנ ו ןעט טָאה ץנערעטנַאק

 "ארטג ןעטוכעגנָא ןוא ס ןוא ,ןעלוש ר ,רא וד ןיא ןערעוו טעדנעוועגנַא

 ; םארגַארּפ עדנעגלָאפ ןער

 .טלושיטקלאב 281 רעטיוברט וד ןופ לעיצ רעד

 .ש5דוא ןעצער ןוא ןעבוירש ,ןענעוול טויג רע'מיק יד ןענרעל 6 (1

 ףעד ןופ ןרעטסוט טצשסעב יוד טוט יו ןעכאס וצ טנאקאב (9

 .רוטארעטיל רעשידיא

 ןופ ןוא רלשווכרא וד ןופ ןעכעל ן'טיס יוװ ןעכצמ טנטקַאב (8

 .ערכעל ערערנא ןיא ןוא אקורעמַא ןוא ןעסַאמ עשידוא עטוירב וד

 ,קלָאפ ןעשודוא ם'נופ עטכושעגה רעד סיס וו ןעכַאט טנַאקַאפ (4

 "עג רענייטעג;ט רעד ןופ טיותוורע רֶעט ףסשק ןופ ןעדאוופע טוס ןוא

 .עמכוש

 וצ עבעול ןופ ,רשוו ןופ ןעלהופעג וד ווו יוכ ןעלקירטנא וצ (8
 ןס וד וצ גנוטכא ןוע ןוא טיטטררפ וצ טכפיל ןופ ,טטסירדרעטנוא 6 ףה צנ8 עס צי: קט 0: ט 9 טי

= 

 .םויהיירפ רַאֿפ 00 ףררפ 6 ף ט 50 טמ א
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 ןופ ןוא טייקנעש ןופ להיפעג סָאד ויז ויב ןעלקיוטנַא וצ (6
 .טייקגיטמוצ רעשילַארָאמ ןוא רעכילרעּפרעק

 וצ גנובערטש וד ןוא םזילַאעדיא םעד ויז יויב ןעלקיװטנַא וצ (?

 -רעטנוא ם'נופ דניק ןעדעו רַאפ גיטיונ ןענווז עכלעוו ,םישעמ עכיוה
 -ךרָא ערעסעב ַא וצ געוו-סנעבעל ןעגידרעטייוו ןייז ףווא סַאלק ןעטקירד

 .גנונ

 .ןעלוש-סקלָאפ גנור רעטייברַא יד ןופ םַארגָארּפ וד

 -נוק וד טימ טנערעלג טרעוו ןעלוש-סקלָאּפ גנור רעטייברַא וד ןיא

 -וא (ב ;ןעדער ןוא ,ןעביירש ,ןענעייל :ךַארּפש עשידיא יד (א :רעד
 עיצַאמַאלקעד ןוא גנאועג (ד ;רוטַארעטיל עשידיא (ג ;עטכישעג עשיד
 עניימעגלַא ןוא עשודיא עסיוועג טרעייפעג ןערעו סע (ה !;ץנעט ןוא
 -םומי סטייהוורפ ענוומעגלַא ןוא םיבוט-םימי רעמויברַא ,םיבוט-םימי
 .םיבוט

 ענעדושרַאפ ןעגעוו ןעסעומש טרהיפעג ךיוא ןערעוו רעדניק יד טימ

 -ַאזוצ ןיא ךיוא ןוא דניק ם'נופ הביבס רעטנעהָאנ רעד ןיא ןעגנוניישרע

 ןיא םועל דניק סָאד סָאװ ,ןעטנעמגַארפ עשירַארעטיל יד טימ גנַאהנעמ

 תושעמ אפ ייז טזעל ןעמ ןוא רעדניק יד ךיוא טלהעצרעד ןעמ .לוש

 -יוו םעד ןוא עיזַאטנַאפ יד ןעלקיווטנע ןעפרַאד סָאװ ,ןעגנולהעצרע ןוא

 .ןעלהיפעג עשיטעטסע ןוא עשיטע עטסעב וד ןוא ,רעדניק יד ןופ ןעל

 טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא רעדניק יד טימ ןערעוו קעווצ ןעבלעז םעד בעולוצ

 -ומ טסנוק ןופ ןעגנוכוזַאב ,קרַאּפ ַא ןיא ןעגנורהָאפסיוא טגנעדרָאעגנויא

 -סגנוהיצרע ןַא ןעבָאה סָאװ ,ןעטלַאטשנַא עגיטכיוו ערעדנַא ןופ ןוא םואעז

 ."גנוטיידַאב

 ןיא זא ,ןעדלַאמענ ןילעי .ס טָאה גניטימ ןעניבלעזמעד ףיוא

 -אבראפ טכַאמענ ןיוש עטימָאק לוש רעטײברַא יד טָאה םעלרַאה

 וצרעד ןעבאה ףראדַאב ןעמ זא ןוא עלהוש א ןענעפע וצ ןעננוטייר

 .דלעג

 סנאװוַא ןא ןעבעג וצ , ןעסַאלשעב טָאה עטימַאק .זקע .צַאנ יד
 רעד וצ וצ ךיילנ ןעטערט עכלעוו ,סעטימַאק ?חוש ענינעי יד וצ
 ."ןעלחוש יד ןופ גנונעפערע

 טנעפעענ ןיא ,(1918 ,רעבָאטקָא) טַאנַאמ ןעגיבלעזמעד ןיא
 סלא ןיוועל בקעי טימ ,להוש (רעמעלרַאהו עטשרע יד ןערָאװעג
 -יוו ןיא ןעלחוש ןערָאװעג טנעפעענ ןענייז םעדכַאנ ךיילנ .רערחעל
 ,ליווזנארב ןיא ןוא גרובסמַשיל
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 .קרַאונ ןיא ?הוש א  ןערָאװעג טנעפעעג ןיא קראונ רעסיוא

 ןיא ןעלהוש ןענעפע וצ ןעננאפעגנַא ךיז ןעבַאה ?עסיבַא רעטעּפש

 וו ,זַא .א ןַאיעב ,אנאקיש ,איפלעדאליפ

 יז יװ --- ןעסַאלשַאב טאה 1918-19 ןופ עטימַאק ,קוידע יד

 ןעלהוש .ר .ַא ךיוא ןעציטש וצ, -- טכיראב רהיא ןיא רעביא טינ

 גנַאלקנייא ןיא ןייז טעװ םארנַארּפ רעייז ראנ ביוא ,שילגנע ןיא

 ."ןעּפיצנירּפ ערעזנוא טימ
 טעדנירגעג עטימַאק .קוידע יד טאה רמאי ןעניבלעזמעד ןיא

 -ברוד ןענאגרַא עלאקַאל -- סעטימַאק .קוידע טקירטסיד ןוא יטיס

 -עג ךס ַא ןעבַאה סעטימַאק יד טא .טייברא .קוידע יד זערהיפוצ

 .ןעלחוש ןופ גנולקיווטנע רעד זעפלאה
 ןעלהוש יד ענונב זיא (טיארטער) ןַאשנעװנַאק רעט19 רעד ייב

 : סעיצולָאזער עדנענלַאפ ןערָאװעג טכַארבעגנײרַא

 עלַא ןיא סָאד גוטיוג טגנידַאבנוא זיא סע זַא ,טבַא ןיא גידנעמענ (א,

 "גָארּפ עכילטייחנייא ןַא ןיוז לָאז דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא ןעלוש גניר .ברַא

 -רַאפ ןופ עמרָאפ רעד וצ ייס ןוא םידומל יד טגנַאלַאבנַא סָאװ יוס ,םַאר

 -ַאשייקוידע יד ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט19 וד טגָארטפיואַאב ,גנוטלַאוװו

 ,דנעסַאּפ רַאפ ןעגיפעג רָאנ סָאד טעוו יז ווו לענש ווזַא סָאד ,עטימָאק לַאנ

 ןוא ,ןעלוש עדנעריטסיוקע עלַא ןופ ץנערעפנַאק ַא ןערעוו ןעפורעג לָאז

 .דנַאברַאפ ןעלוש גניר רעטייברַא ןַא ןעדנירג

 רַאפ לָאז ןעלוש גניר רעטייברַא עשידיא יד רַאפ טעשזדוב רעד (ב

 ן'פיוא .רעבמעמ ןעדעי רַאפ לַאטרַאװק ַא טנעס 8 ןייז ,1090 ױהַאי םעד

 טעשודוב ןעויד טימ .טנעס 8 ןוא 4 ןעמוס וד ןייז ןעלָאז םודנערעפער

 :ןעלוש גניר .בוא עיונ ןעריזינַאגרָא וצ (1 :ןעצונַאב ךיז ןעלָאז

 -ַאגרָא ןוא ןעלוש גניר רעטייברַא עדנעריטסיוקע יד ןעציטשרעמנוא (9

 וד רַאפ רערהעל עדנעסַאּפ ןעדליבסיוא ןוא ןעטיירגוצוצ ןעסרוק ןעריזינ

 .ןעמוקַאב וצ רערהעל עכלעזַא ןעלוש יד ןעפלעה ןוא ןעלוש

 עטימָאק לאנָאשייקוידע יד ךיוא טגַארטפיואַאב ןאשנעוונַאק וד (ג

 ."ןערטנעציסגנודלוב ענוומעגלַא סלַא ןעלוש גנור .ברַא יד ןעצונוצסווא

 "טיד עסייה א ןעפורענטיױרַא סָאה טעשזדוב ןופ ענארפ יד

 ןוא 4 ןעמוס יד זא ,ט'הנעט'עג ןענַאה ןעטאנעלעד עכנַאמ ,עיסוק

 -עג ןיא עיצאדנעמאקעד יד .טיורג וצ ןענייז לאטראווק א טנעס 8

 (לָאק לָאר) גנומיטשפא רעכילטנעמַאנ א ףיוא ןערָאװעג טלעטש

 .ןעמיטש 41 ןענעג 08 טימ ןעראוועג ןעמונעגנָא זיא ןוא

 -ראיאמ רעסיורנ א טימ טסיטשאב טָאה םודנערעפער רעד

 .לאטראווק רעפ טנעט 8 ןייו לאז טעשזדוב רעד זא ,טעט
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 -חוש םעד טרעכעהעג טָאה ןַאשנעװנַאק עט20 רעקרַאונ יד

 -נָאק עט21 יד .לאטראװק א סםנעס 0 ףיוא ןיב טעשזדוב ןעל

 -נגק עטפפ יד ןוא ,טנעט א ךָאנ טגעלענוצ טָאה (ןָאטטַאב) ןאשנעוו

 ןעלחוש רַאפ טעשזדוב םעד טרעכעהעג טָאה (אטנַארָאט) ןאשנעוו

 .טנעמ 10 ףיוא זיב

 םעראוו נידנעטש ךיז ןעבַאה סרעבמעמ גניר רעטיײברא יד

 -נירג וצ ,גנַאלרַאפ םעיז ףיוא ןעמורענּפָא דנאה רענעפָא ןא טימ ןוא

 .ןעלהוש רהעמ סָאװ זעד

 טעטש עלא טעמכ טּפאכעגמורא טָאה גנונעװַאב ןעלהוש יד

 טײרּפשרַאפ ןיא ץענרךעלתוש יד .עקירעמא ןופ ךאלטעטש ןוא
 ןופ ,רעדילגטימ גניר רעטייברַא ךיז ןעניפעג סע ואו) ,קארעביא
 ,טואס זיב טרָאנ ןופ ןוא ,טסעוװ ןיב טסיא

 .ןעלהוש 100 ךרע ןא .ר .א רעד טנַאמראפ טנייה
 רַאפ ןעסרוק ןארַאפ ןענייז ןעקזוש גניר רעטיײברַא לעיפ ןיא

 -ענלא ,עטכישעג עשיריא טנרעלעג טרעוו סע זאוו ,ענעסקאוורעד
 .שילגנע ןוא קיטעמפירא ,עימאנַאקע עשיטילַאּפ ,עטכישעג עניימ

 ץוח א ,טנעכייצעגסיוא ךיז ןעבאה טיבעגילוש ,ר .ַא םעד ףיֹוא
 -רענייפ .נ ,ןיוועפ בקעי ךיוא ,ןילייב .ב ,י רָאטקעריד .קוידע רעד
 רעד ,םיוכבנייטש .י ,יקסנוגארד ,2 ,י רענעברַאטשראפ רעד ,ןאמ
 -וא ,מ ,ןינאכ .נ ,ראלקש .ד ,םעדעמ רימידאלוו רענעברַאטשרַאפ
 ןומ שילַאק יא ,איפלעדאליפ ןופ ָאריּפטש .ה ,טעיאכ .מ ,יקסנעוו
 .ערעדנא ןוא ָאנאקיש

 ןוא איפלעדאליפ ,אנאקיש ןיא ןעלהוש יד ןופ גלַאמרע רעד
 ןעבאנסיוא עניטרָאד יד ןעקנאדראפ ןצ גינעוו טינ ןיא ,דנאלווילק
 ןענופעג טָאה גנוגעוואב ןעלחוש עצנַאנ יד ואוו ,"םטרעווראפ , ןופ
 .גנאלקבא ןעמיראוו ַא

 .ןעלהוש-לעטימ גניד רעטייברא יד

 ןעלחוש גניר רעטייברא עראטנעמעלע יד ןופ גנולקיווטנע יד
 רעטייברא ראפ גנונעװַאב א וצ ןערהיפ טזומעג עזייוו רעשיגַאל טָאה
 .ןעלחוש לעטימ גניר

 יד טנעפעעג קרָאונ ןיא ךיז טָאה ,1921 ,רעבמעטּפעס ןיא
 זיא קעוצ דהוא בע 7 וש - ?ע טי 0 .ר .ַא ע ט ש ר ע
 ןיא רעדניק יד ןופ שינטנעק יד ןערעטיירבסיוא ןוא ןעפיטרַאפ וצ
 רעח טימ יי ןעכגפ טנאקאב ,םינינע עניימעגלט ןיא ןוא שידיא
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 ,רעוט רעטייברא עניטפנוקוצ ןעדליבסיוא ןוא גנונעװַאב רעטיײברַא

 -ַאוינַאגרַא ןיא רעטייברַא-סיפַא עטנעגילעטניא ,רערחעליטפליהעג

 ,ןעכיילג טָאד ןוא סעיצ

 יאּממַאק עשיריא ;ןיא עלוש-לעטימ רעד ןופ םארנַארּפ טָאד
 עשיריא ,רוטארעטיל עשידיא ,קיראטער ןוא קיטאמארג ,עיציז

 -אוצולאווער ןופ עטכישעג ,שידיא ןיא ך"נת ,שיאערבעה ,עטכישעג

 "ענג ,עטכישעגירוטלוק ,עימַאנַאקע עשיטילַאּפ ,ןעננונעװַאב ערענ

 ,טמירש-ןישַאמ ןוא עיטארגאנעטס ,גנַאז

 רעטייברא רעד טנַאמרַאֿפ ןעלהושדלעטימס ענעמַאקלופ עניױזַא

 ןענרעל סע .געטיניוו ןוא עיפלעדאליפ ,אנאקיש ,קרָאי-ינ ןיא גניר

 .רעליש טרערנוח ייוצ ךרע ןא ייז ןיא ךיז

 ענעדישראפ ןיא ןענייז ןעלזושילעטימ עצנאנ יד טָא ץוח ַא

 ףיוא טרעוו סע ואוו ,ןעסַאלק ?חוש-דלעטימ עהייר א ןאראפ טעטש

 ַא רענינעװ "עדָא רהעמ טרהיפענכרוד ןפוא ןעטריפנעדנָאק א

 ,ןעלהוש-לעטימ ןופ םארנַארּפ

 ןוא ןעלהושילעטימ ןופ נננעואב רעד ראפ טידערק סיורג

 .יטעל בקעי טמוק םארנַארּפ רעייז ראפ

 .ןעטרוק רערהעל יד

 ןיא רעסערג ןערָאװעג ןענייז ןעלהוש גניר רעטייברא יד זַא

 -ַאפ זיא סע וא ,ןעזיװענסױרַא ךיז טָאה ,גנוטיידאב ןיא ןוא ?הָאצ

 טסַאּפענוצ ןייז ןעלַאז עכלעוו ,רערהעל ןיא קחוד רעסיורג א ןַאר

 .ןעמַאשַאב טאה ,ר .א רעד טָאװ ,ןעלהוש ּפיט םעיינ םעד וצ

 ײוצ ?אנאקרעפ רערהעל םעד וצ טלאװעג ןעמ טָאה רעהירפ

 "רֲא וצ טכוזרַאפ טָאה ןעמ ,"טרעשטיט לוקס קילבַאּפ , יד ןעהיצ

 "עוו ןעלַאז "טרעשטיט , יד טָא ואוו ,ןעסרוק עלעיצעּפס ןעריזינַאנ

 רעד .ללכ3 טייקשידיא טימ ןוא םידומל עשידיא טימ טנַאקאב ןער

 וא ןעבילבעג ןיא סע .ןעלענעגנייא טיִנ רעבא ךיז טָאה ךוזראפ

 .רערחעל ןעדליבסיוא אפוג ןעטנעגילעטניא טקלַאפ יד ןופ לאז ןעמ

 רערחעל גניר רעטייברא טריונאגרא ןעס טאה קעווצ םעד ראפ

 ןעננוטייראבראפ עניטיונ יד ןענירקפ ןעטנעדוטפ יד ואוו ,ןעטרופ

 "יררא יד ןיא רערחעל םלא טייסנימעט רעגיטפנוקוצ רעייז ראפ

 ,עגירהשאי-ןייא ןעוועג ןעפדוק יד ןענייז רעהירפ .,ןעלהוש גניר רעט

 יארהעו טרעדנעעגרעקוא רייז ןעניז רתָאי יירד זמצעל יד ראב

 ,עגירהעידייווצ ףיוא זע
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 -עטיל עשיריא טנרעלעג ךילדנירנ ןערעוו זעסרוק יד ףיוא

 -ַאּפ ,קינַאנַאדעּפ ,עטכישענ עניימעגלא ,עטבישעג עשידיא ,רוטאר

 יד ,םזילאיצַאס ןופ קיטקַארּפ ןוא עיַרַאעט יד ,עימַאנַאקע עשיטיק

 ,גנונעוואב-רעטייברא רעשידיא ןוא רעניימענלא רעה ןופ עטכישענ

 -ארעטיל עשילננע ,שילגנע ,עינַאלַאכיסּפ ,טפַאשנעסיוו רוטַאנ

 וו .זא .א שיאערבעה ,עטכישענ עשינאקירעמא ,רוט

 .1919 רהאי ןיא ןערָאװעג טנעפעעג ןענייז ןעסרוק עטשרע יד

 -נעדוטס 100 רעביא טנרעלענ ךיז ןעבַאה ןעסרוק יד ףיוא

 יד ןיא סרערהעל עטסעב יד ןעשיווצ טציא ןענייז ייז ןופ ךק ַא .ןעט

 ךיוא רַאנ ,רעדניק ראפ סרערהעל זיולב טינ ןענייז ייז .ןעלהוש

 .ענעסקאוורעד ראַפ

 ?טב ןענייז סרוט רושטקעל יד ןעוו ,ןערהַאי עטצעל יד ןיא

 יד ןיא רערהעל יד ןופ קלח םעד ףיוא ןעלאפעגסיוא זיא ןערָאװעג

 ןיא טייקגיטעט-סגנודליב עצנַאנ יד ןעמהענוצרעביא ,ןעלהוש .ר .ש

 -ינ ןוא ןעגארטרַאפ ןעטלאה ,םעיסוקסיד ןייא ןעטייל ייז ,טעטש יד

 ,סעיצקעל עשיטאמעטסיס דיוא ןעב

 עכלעוו ,סרעױהעל יד ֹוצ וצ טקיש עטימַאק לאַנַאשייקוידע יד
 ןענעוו סעיפארגַאילביב ןוא ןעטקעּפסנאק ,םעד ןיא ריז ןעניטיונ

 ,טײברַא רעייז ןיא ייז טפלעה ןוא ןענארפ ענעדישרַאפ

 ןעטראד ןעבאה ,ןעריטסיזקע ןעסרוק יד סָאװ ,טייצ רעד ראפ

 ,רעגינ .ש ,ףָאגַאר .ה ,עיל ןארעשזדלא :טכיררעטנוא ןעבענעג

 "נייטש .י ,ןיוועל בקעי ,סיוש םייח ,רערהעל ,5 ,ןויבצ ,סקַאז .ש .א

 ,ץפח .א .רד ,יקסנעוויא ,מ ,ןיגרוב .ח ,רמרמ ,ןיִנְלַא ,ץכ .ל .רד ,םיוב

 .ערעדנַא ןוא ,טרעבוש סימ ,ןאנעק סימ ,יקצַאש ,י ,רד

 זועוועג רעהירפ זיא ןעסרוק רערהע?ל יד ןופ רעטלאווראפ רעד

 ןופ טעטלאװראפ ייז ןערעוו רהָאי רַאּפ עטצעל יד ,ןיוועל בקעי

 ,ןילייב .ב .י ראטקעריד-סגנודליב

 .רהָאפנעמאווצ ןעלהוש גניר רעטייברא יז

 "לאווראפ ןוא רעוט ,רעדהעל ןופ רחאפנעמאזוצ רעטשרע רעד

 ןיא ןערָאװעג ןעטלאהענּפָא זיא ?הוש נניר רעטייברַא רעד ןיא רעט

 ,1990 ,יאמ ןעט1 ןוא לירּפא ןעט90 ןוא ןעט99 םעד ,קראיונ

 רעד ןיא ןעמוקעגראפ ןענייז ץנערעפנַאק רעד ןופ זעננוציז יד

 ,לוש ,ר .ַא רעמעלרַאה רעד ןוּפ עדייבעג
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 ןיא ,םיובנייטש .י ןופ ןערַאװעג טנעמעעג ויא ץנערעפנַאק יד
 .ר .א טעטימַאק סגנודליב .י ,נ ןופ ןעמַאנ

 .ןיוועל .י ןעוועג זיא גנוציז רעטשרע רעד ןופ רעציזראפ רעד
 -ערטרַאפ ,ןעטַאגעלעד 26 ןעוועג ןענייז רהאפנעמַאזוצ ן'פיוא

 רעטערטראפ א ןעוועג ןיא םעד ץוח א ,ןעלחוש ,ר .ַא 28 ןופ רעט
 -ַאנ רעד ןופ רעטערטרַאפ א ןוא עיצארעדעפ ,צָאס רעשידיא רעד ןופ
 יזַא ןעוװעג ךױא ןענייז סע .ר .א ןופ עוויטוקעוקע רעלאנַאיצ
 .טסעג ענעדאלעגנייא

 רעד זא ,טלעטשענטסעפ טָאה רהָאפנעמַאזוצ רעד יו םעד ךַאנ
 -ייברא עשידיא סָאד ןעדניבוצוצ ;ןיא ?החוש .ר .ַא רעד ןופ לעיצ
 םהיא ןעטיירנוצ ןוא טאלק-רעטייברא ןעשידיא םוצ ךניק רעט
 רערעסעב א ראט ןרעטלע ענייז ןופ ףמַאק םעד ןעצעזוצרַאפ
 ענונב ןעסולשַאב עניטכיוו ?לעיפ ןענַארטענסױרַא רע טָאה ,טפנוקוצ
 ן'םיוא ןענַאטשעג ןענייז טָאוװ ,ןעגַארפ ערעדנא ןוא םאדגַארּפ םעד
 .גנונעדרַא-סעגאט

 ןיא סרוק רעד זא ,ןעגָאלשעגרַאפ טָאה עיסימַאק םארגַארּפ יד
 -נעמעלע ןא (1 :ןעלייט ייווצ ןופ ןהעטשַאב לָאז לחוש ,ר .ַא רעד
 .טרוק רערעכעה א (2 ןוא ,סרוק רעדאט

 -רעיפ א ןייז לָאז ?חוש רעראטנעמעלע רעד ןופ סרוק רעד

 ,2--א ,1-א :ןעסאלק עדנעגלַאֿפ ןיא טלייטעגנייא ,רעגירהעי
 ,2---7 1, ---ר ,2---ג ,1---ג ,2---ב ,1--ב

 פהוש רעראטנעמעלע רעד ראפ םידומל ןופ םארנַארּפ סלא
 -ענסיוא זיא סע יו ,םארנַארּפ סָאד ןָא רחַאפנעמַאװצ רעד טמענ
 ,"להוש גניר רעטייברא עשידיא יד, לעכיב ןיא טקירד

 : ןעלהוש .ר .א יד ןיא םעדנעגעל עגונב

 ןופ טרעוו ןעשיטעָאּפ ןעסיורג םעד טנעקרענַא רהָאפנעמאזוצ רעד,

 "עהיצרע םעד ,םישרדמ וד ןופ ןוא ך"נת ןופ סעדנעגעל עשידיא עטלַא יד

 סלָא גגוטיידַאב רעייז ןוא ,ייז ןופ לויט ןעסיורג ַא ןופ הטרעוו ןעשיר

 ךיוא רעבָא טמענ רע ;ןעטכישעג רעשודיא רעטלַא רעד ןופ ןעטנעמעלע

 -ויז סעדנעגעל וד טָא ןופ לעופ רהעז זַא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טכַא ןיא

 םינ טכערּפשטנע סָאװ ,טגעמעלע ןעועיגילער א טימ ןעגנורדעגכרוד ןענ

 .ןעלוש .ר .א וד ןופ טייקכולטלעוו רעד

 ןופ םולוקירוק ם'ניא זַא ,רעבירעד טסילשַאב רהָאפנעמַאווצ רעד

 יד ןעגעוו סעדנעעגעל יד ןערעוו טרהופעגנוורא ןעלָאז ,לוש .ר .א רעד

 ןוא עוגעילער ןופ טנעמעלע רעד ואוו ,ייז ןופ יד רָאנ ךיוא ןוא ,תובא
 :: ָאק םגנודלוב םעד רעביא טיג רע ןיא :רעדנעשרעה רעד טיג ווא טָאג = 6 = צפ = א א = 4 4 א
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 עגיטייו ךיוא ןעמעננוירַא לָאז עכלעוו) עיסימָאק ַא ןעפַאש וצ טעטימ

 ןופ לעטעצ ןעיונעג ַא ןעמווברַאסיוא לָאז סָאװ ,(ןענָאזרעּפ עטנעטעּפמָאק

 .ןעלוש .ר .א יוד רַאפ סעדנעגעל

 :עטכישעג ןופ דומיל ןעגעוו

 גנולייטסיוא יד ןעוואורּפוצסיוא טרידנעמָאקער רהָאפנעמַאזוצ רעד

 סע ואוו ,ןעלוש ןיא רערעל ןערעדנוזַאב ַא רַאפ דומיל-עטכישעג ם'נופ

 דומיל עטכישעג םעד ןעלייטסיוא רעדָא ,רערעל ןייא ווו רחעמ ןַארַאפ זיא

 .ןעמַאווצ ןענרעל ןעלָאז גנולקיווטנַא ןוא רעטלע ןייא ןופ רעדניק זַא ,יוזַא

 :טנעמעלע רעשיאערבעה רעד

 טוג ןעלָאז רעדניק יד ידכ זַא (1 :טנעקיענַא רהָאפנעמַאזוצ רעד

 רעכלעוו ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ טנעמעלע ןעשיאערבעה םעד ןעסיוו

 ,גיטיונ זיא ,רערהיא לייט רעגיטכיוו רהעז ןוא רערַאבלויטּפָאמוא ןַא זוא

 -ווהנָא ןיוש טיוצ גונעג ןערעוו ןעבעגעגּפָא טנעמעלע םעד טָא לָאז סע זַא

 .ןָא רהָאי ןעטייווצ ם'נופ גידנעב

 ןעמהענפיוא גוניוטסואוַאב ןענָאק ןעלָאז רעדניק יד ידכ זַא (9

 סרעדנוזַאב ןוא רעטרעוו עשידיא-שואערבעה עלַא ןהעטשרַאפ גוטכיר ןוא

 ןוא טצונַאב טפָא ןערעוו עכלעוו ,ןעצַאז ןוא ןעקירדסווא עשיאערבעה וד

 -רעפ) ןעטצעל ם'ניא זַא ,גיטיונ םעדרעסיוא ןיא ,ךַארּפש רעשידיא רעד

 -נעמעלע יד טימ ןעכַאמ טנַאקַאב ךָאנ רעדניק וד ןעמ לָאז ,סַאלק (ןעט

 ןענייז עכלעוו ,שידיא ןיא טנעמעלע ןעשיאערבעה םעד ןופ םיללכ ערַאט

 -רַאוצסיוא ןעבעגעגרעביא טרעוו עיסימָאק-לוש רעד .גיטיונ טגנידַאבמוא

 .ןעלוש יד רעביא ייז ןעקישוצ ןוא םיללכ יד טָא ןופ לעטעצ ַא ןעטייב

 עדנעגלַאפ א ,ןעסַאלשַאב ךיוא טָאה רחַאפנעמַאזוצ רעד

 : ןעלהוש .ר .ַא יד ןיא ןערעוו טדעייפעג ןעלַאז םיבוט םימי

 .ןעדיא יד ןופ בוט םוי סגנואוורפַאב סלא -- חסּפ (1

 'ר ןוא אבכוכ רב ןופ ףמַאק ם'נופ קנעדנַא טלַא -- רמועב ג"ל (0

 .אביקע

 -בילרעדירב-רעטייברַא ןופ בוט םוי סלַא --- יַאמ רעטשרע רעד (8

 .םולש ןעכילטלעוװלַא ןופ קורדסיוא סלַא ןוא טייק

 .ךָאו ןעשיכירג ןופ גנואיירפַאב ןופ בוט םוי פלַא -- הכונח 4

 רעייז רַאפ רעטייברַא ןופ ףמַאק ןופ בוט םוי -- ץרעמ רעט-18 (2

 .גנואיורפַאב

 ןעקיש ,טלעטשרַאפ ןהעג ןופ) בוט םוי רעדניק סלַא --- םירוּפ 6

 .(ןעגנולייוורַאפ ערעדנַא ןוא תונמ-חלש

 .אקירעמַא ןופ גנואוורפַאב -- ילוי רעט4 (?
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 ןופ גנואיירפַאב -- (גָאטסטרובעג טנלָאקניל) ,רַאורבעפ רעט19 (8

 .סרעגענ ֹוד

 רעדעי וצ רעביא טזָאל רהָאפנעמַאזוצ רעד) עיצולַאװער עשיסור (9

 .(גָאט ם'נופ להַאװסיוא יד לוש

 ןעטייברַאוצסיױוא .מָאק .קוידע יד טרעדַאפעגפיוא ךיוא טָאה רע

 -ענוצסױרַא ןעסַאלשַאכ ךיֹוא טָאה ,רענטרעג רעדניק ראפ רענעלּפ

 ויב לָאז .מָאק .קוירש יד זא ןוא ,רעכונדרחעל ,לאנרושז רעדניק א ןעב

 | ,םירישכמ ?חוש ןופ רענאל א ןענדרַאנייא דיז

 להוש .ר ,א 4 ךָאנ ןעראוועג ןעטלאהענבָא רעטעּפש ןענייז םע

 ךָאנ ,איפלעדאליפ ןיא ענייא ,דנאקווולק ןיא ענייא } ןעצנערעפנאק

 ןוא אנאקיש) ןעצנערעפנַאק עלעלאראפ ייווצ ןוא ,קראיונ ןיא ענייא
 ,1924 ןיא (קרַאונ

 טריזילַאטסירקסיױא ךיז טָאה ןערהַאפנעמַאזוצ עלא יד ףיוא

 ,לחוש רעראטנעמעלע רעד ראפ יאס ,םארגַארּפ עכילטייחנייא ןַא

 -וצ ןענייז רחטפנעטאוצ ןעדעי וצ .עלהוש-לעטימ רעד ראפ יַאֹה

 רענ טריטאמעד טיירב ןענייז סע ןוא ןעטארעפער ןערָאװעג טיירגעג

 ןעטכיראב יד רךיוא יו ,םיִּפַא ןופ ןעטכיראב עכילרהעי יד ןערַאװ

 .רעטרע יד ןופ

 .ןעלהוש יד ףאפ ןוא ןופ ןעגנואומפיוא ענעדישראפ

 יד ףיוא סָאה ?לחוש .ר .א יד סולפנייא ןעסיורנ א ראפ סָאוװ

 זנוא ןעק ,ןייא ייז ןיא טצנאלפ יז טייג א ראפ סאו ןוא רעדניק

 .טקאפ רעדנעגלַאפ ןעזייוואב

 טנַאזעגבא ןעלחוש יד ןופ רעדניק יד ךיז ןענַאה 1920-21 ןיא

 ערעייז ןעכַאה ןוא

 .אפארייא ןיא רעדניק עגירעגנוח יד ןעפלעה וצ ןעכעגעגּפָא סינעּפ

 -עּפ יד טא ןופ ןעראוועג טלעמַאועג ןיא ראלַאד דנעזיוט םקעז

 ,עטמרייט ןיא ןעלזוש-רעדניק עשידיא יד רַאֿפ סינ

 יאר עשידיא ראט רעפטעקראפ רעד ןעבראטשעג ןיא םע ןעוו

 -ענּפָא ןעלהוש עלא ןיא ןענייז ,םעדעמ רימידשאלוו ,ןעלהוש עלאקיד

 רע טאה ןעמ עכלעװ טיוא ,ןענניטימ-רעיורט ןעראוועג ןעטלַאה

 .םענעפרקטשרגפ ם'נופ ןעקריוו ןוא ןעבעל סָאד טרחעלק

 -לחוש עלאנאיצאנ טריזינאנרא ןערעוו רהַאי יירד עטצעל יד

 עעדיא ?הוש ,ר ,א יד ןערידנאנאפארפ וצ זיא ?עיצ רעייז .ןעכאוו

 "רעד טרעװ סָאד .רעטייברא עשידיא עטריזינאגרא יד ןעשיווצ
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 ןעגניטימ-סַאמ ,"םרעטסואּפ , ,ןעפורפיוא ,ןעטעלפמאּפ דרוד טכיירג

 טרעװ ןעלהוש לייט ןעטסערג םעד ןיא ןעטרעצנַאק-?הוש ןוא

 -ַארּפ רעכילנע ןַא רַאפ ךָאוו-חכונח יד טצונעגסיוא דילרהעי ךיוא

 .עדנאנאּפ

 :ןעבענעגסױרַא טָאה ,ק .ע יד סָאװ ,רוטארעטיל-?חוש יד

 -ער רעד רעטנוא ,רהָאי 270 ראפ ךילטַאנָאמ ,"דנַאלרעדניק,

 .י ןוא ןיוועל בקעי ,יקסניגארד ,5 .י ,ןילייב .ב .י ןופ עיצקַאד

 ,םיובנייטש .י -- ראטקאדער רעטצעל ,םיובנייטש

 ,רערהעל ,? ןופ ,רערהעל ראפ עיפארגַאילביב

 .םיובנייטש .י ןופ ,רעדניק ראפ דובלעיּפש

 .ןיוועל בקעי ןופ ,לוש גניר רעטייברא יד --- לעכיב םארנַארּפ

 : ןעטעלפמאּפ

 .1922 .ןיוועל בקעי ןופ ,ןעלוש .ר .ַא יד ןענייז סָאװ
 1028 ,ןילייב .2 .י ,ןעלהוש .ר .א יד ןֹופ ןעבאנפיוא ןוא ןעליצ

 1924 ,ןילייב .ב .י ,ןעלהוש ,ר .ַא יד ןופ ןעבאנפיוא ןוא ןעליצ

 ,1928 ,רעבָאטקָא ןופ "דניירפ, ןיא ,גנולײטּפַא-רעדניק

 ,ןיטעלוב-?הוש רעכילטַאנַאמ :;ןַא ,1994 ,רעבמעווַאנ ןופ

 ,ןילייב .ב .י רַאטקעריד ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא

 יד) .קעטַאילביב-להוש עכילטַאנָאמ :ןַא ,19925 ,ראונאי ןופ
 -רָאנ ןוא "עק'הרש, ס'ושַאטאּפא -י ןעוועג ןענייז ךעלכיב עטשרע

 (.ןעגנולהעצרע ייווצ ס'ניש

 ,ןעטפעה ,ןעלַאנרושז-סַאלק ןעבענעגסױרַא ךיוא טָאה ,ק .ע יד
 .םירישכמ-להוש ענעדישראפ ןוא סנאטַאב

 ועלהוש ,ר .ַא יד ראפ סעיטַאמַאטסערכ ןופ טיבעג םעד ףיוא

 רהעז ןַאטענפױא םיובנייטש .י ןוא ?הָאװ .י ,ןיוועל בקעי ןעכַאה

 ועבַאה ןעלהוש יד .עוויטאיציניא רעטאווירּפ רעייז ךרוד לעיפ

 ןעבַאה ייז סָאװ ,ןופרעד ןעטילענ ךס ַא ןערהַאי עטשרע יד ןיא

 אּפָאריא ןופ יד .סעיטַאמָאטסערכ עדנעסַאּפ ןייק טאהעג טינ

 רענאקירעמא ערעזנוא ראפ טסאּפענוצ ןעוועג טינ ןעצנאנניא ןענייז

 וצ טסאּפענוצ ןעוועג רעכיג ןענייז ןעבאגסיוא עגיה יד .רעדניק

 -על בקעי רעהירפ .ערעזנוא וצ יװ ,ןעלהוש עשיטסילַאנַאיצאנ יד

 רעד טימ ןעפַאשעג ןעבַאה ,םיובנייטש .י ךיוא רעטעּפש ןוא ןיוו

 וצ טסאּפענוצ ןעוועג ןעטסרעממא ןענייז סָאװ ,רעכיבנעייל טייצ

 .ןעלהוש .ר .ַא יד
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 ןעבאה ןעלהוש-רעדניק יד ןיא גנַאזעג ןופ טיבעג םעד ףיוא
 רשא ןוא רעפייש בקעי ,וואיל ,? ,טרַאבלעג .מ ןָאטעגפיוא לעיפ
 ענונב יאס ןוא סעיציזַאּפמַאק ענעגייא עגונב יַאס ,שטיוועסונאמ
 -ַאב יד וצ ייז גידנעסַאּפוצ ,ןעוויטַאמ יד ןופ גנורישזנארא רעד
 .ןעלהוש ערעזנוא ןופ ןעשינפרעד

 -ייא עדעייז ךיז ןעבַאה ןעגנוטלאווראפ-ןעלהוש עלאקַאל יד
 יד רעדניק יד ראפ ןעכַאמ וצ רעטכייל ,םינפוא ןוא ןעדאטעמ ענעג
 .ןעלהוש יד ןיא ןעהיצוצניירַא ייז ױזַא יו ןוא םידומל

 : ונייהד

 ןעלהוש יד ןעבָאה ,עדענעק ,ָאטנַארַאט ןיא ןוא ,געּפיניוװ ןיא
 רעדניק יד רַאפ ןעפַארגַאטַאמעניק ענעגייא

 וצ סָאב-ליבַאמַאטױא ןַא --- ,אישדרַאשזד ,אטנַאלטא ןיא
 ,עלחוש רעד ןֹופ ןוא וצ בעדניק ןערהיפ

 -ַאה רעדניק יד סָאװ ,ןעטרַאג םענעגייא ןַא -- יקָאוװלימ ןיא
 ,טעייזראפ ןעב

 -רעדניק רעטשרע רעד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא געּפיניװ ןיא
 .ןעטרַאג

 -ירשעגנַא ןיילא רעדניק יד ןעבַאה עלחוש רענַאטסגנַאי ןיא
 רעדניק רענַאטסגנַאי יד .ךרוד רהיא ןערהיפ ןוא עסעיּפ א ןעב
 .ןיטעלוב סעיינ ןעכילטַאנַאמ א סױרַא ןעביג להוש ןופ

 ןעבעגעגסיורַא גיסעמלעגער טָאה עלהוש .ר .ַא רעטיַארטעד יד
 ןייא ןייק ַאטשינ טעמכ ללכב רעבא זיא סע ."ןעּפסַאנק, ?אנרושז א
 -רעדניק עהייר א ןעבעגעגסױרַא ןעבַאה םינ פַאז עכלעוו ,עלהוש
 ,ןיילא רעדניק יד ןופ ןעבירשעג ןוא טריגאדער ,ןעלאנרושז

 -רעמוז ןערָאװעג טעדנירגעג ןענייז ןערהאי רַאּפ עטצעל יד ןיא
 .רעדניס יד ראפ סעינַאלַאק

 ;:דנַאל רעדניק -- קראיונ ןיא ;ץעּפוהעי -- אנַאקיש ןיא
 ,ץַאלּפ-רעדניק --- אטנאקטַא ןיא

 -ליוװ ,ןואט-זואד : ןעלחושדקיזומ 4 ןַארַאפ ןענייז קראיונ ןיא
 זיא לחושדקיזומ .ר .א ןַא .,דנאלייא ינוק ןוא םעלראה ,גרובסמאיל
 ןיוש ךיז ןעבַאה ןעלהוש-קיזומ יד ןופ .זויקאריס ןיא ןַארַאפ ךיוא
 { םיוא לעיפ רהעז וצ ןעגָאז סאוו ,עטנַאלַאט-רעדניק ןעזיוועגסיױרַא
 ,אנאיפ ןוא לעדיפ ןופ טיבעג

 ךילנחעוועג .סָאנַאיּפ ענענייא ןעבָאה ןעלחוש עטסרחעמ יד
 תונתפ סלַא ןעלחוש יד םורַא ןענייאראפ-רעטומ יד סָאד ןעפיוק
 .רעדניק יד ראפ
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 "ורפ טָאה ןעלהוש יד ןופ גנוטלאווראפ עלַאנַאיצַאנ יד סלַא
 -שרע רעד ןיא ..עיסימַאק ?הוש עלַאנַאיצַאנ יד טרינַאיצקנופ רעה

 -ָאד .י ,ןילייב .ב .י ,יקסנעוויא .מפ :ןעוועג ןענייז עיסימאק רעט

 ןאמרענייט .נ ,רערהעל ,? ,ןיוועל בקעי ,יקםנוגארד .7 .י ,ןיקשאר

 טנעקעג רַאנ טָאה עטימַאק יד .ראילקש .ד ןוא םיובנייטש ,י

 ןופ ןערָאװעג ןעסייהעג טונ ןענייז סאוו ,ןעסולשאב ןערהיפכרוד

 .עטימאק ?אנאשייקוידע .צַאנ רעד

 -ּפִא עיסימַאק-לחוש עלאנאיצאנ יד ןיא ,1922 ,גנילהירפ ןיא

 ןעמוקראפ טפָא ןענעלפ סע סאו ,םעד בילוצ ,ןערָאװעג טפַאשעג

 .עטימַאק .קוידע רעד ןוא עיפימאק רעד ןעשיווצ ןעגנובייר

 -לעוו ,טַאריױענַאנאדעּפ א ץאלפ רהיא ףיוא טרינַאיצקנופ טציא

 :רעדילגטימ יד טא ןופ טהעטשאב רעכ

 ,ץפח .י .ר ,יקצאלאנ ,א .םַארּפ ,יוואקראה .א  ,ןילייב ,ב ,י

 יקצענעימאק .נ ,ןאמלענַאפ .רד ,ןינאכ .נ ,רערהעל ,? ,ןיֹוועל בקעי

 .ףַאקאילפיש ,י ,א ןוא

 רעד ןעפלעה וצ זיא טָאר ןענַאנאדעּפ םעד ןופ עבאגפיוא יד

 -טיוא םעד ןיא ,רערהעל ןופ גנורינימאזקע רעד ןיא עטימַאק .קוידע

 גנוטבארטַאב יד ?ללכב ןוא ןעלהוש יד ראפ רוטארעטיל ןופ ?הַאװ

 .ןענארפ עשיגאנאדעפ עניטכיוו ןופ

 -ענ ןעלחוש .ר .ַא עלַא ןופ טנעצַארּפ 98 ןענייז 1993 ןיא

 : ןערָאטקעּפסניא עדנעגלַאפ ןופ טכוזַאב ןעדָאװ

 -אוו .א ,טרעביז .ג ,יקצאלאנ ,םַארּפ ,ןילייב .ב ,י ,ןיקסאב .י

 .וואקאילפיש .י .א ןוא ןאמרענייפ ,נ ,ןאמשיפ ,י ,יקסניל

 -ַאיצַאנ רעד טָאה (1998 ראונאי) טייצ רעטצעל רַאג רעד ןיא

 ,רערהעל יד ראפ גנורעכיזרַאפ טרהיפעננייא םסיפַא רעלַאנ

 .סמואעסייל רָאביײל גניר רעטייברא יד

 גניר רעטייברַא ם'נופ ןעננואוטפיוא עטסניטכיוו יד ןופ ענייא

 רעטייברא ,סעימעדַאקַא רעטייברא -- סמוטעסייל רָאבייל יד ןענייז

 .ןעמייח רעטייברא רעדַא ןעלּפמעט

 ואוו ,רעזייה ענענייא רָאנ טינ ןענייז סמואעסייל ראבייל יד

 ,נונעואב רעד ןופ ןעטייקניטעט עלא טרהיפענכרוד ןערעוו סע

 ןעמוק ןעילימַאפ עדעייז טימ רעטייברא יד ֹואוו ,ןעמייה ךיוא רַאנ

 טרהיפ ןעמ ןוא ,בֹוט םוי א ,תבש א ,טייברא רעד ךַאנ ףיונוצ דיז
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 טלעיּפש ןעמ ,ייט לעזעלנ א ייב ןעסעומש עכילדניירפ ,עמיטניא ךיז

 ,טייצ יד ךילטימענ ץנאג טגנערבראפ ןעמ ןוא ,ךאש א ,ענימַאד א

 טמוק ,אקירעמא ןיא ַאד סמואעסייל רַאבייל ןופ עעדיא יד

 ןופ טכארבעגרעבירא יז ןעבָאה עכלעוו ,ןעסָאנעג עשטייד יד ןופ

 "ווו סעימעדַאקַא רעטייברא עכלעזַא ואוו ,דיירטסע ןוא דנַאלשטייד

 .גננאל ןופ ןעוועג ןיוש ןענ

 ,ראטקַאד רענילקורב א טָאה ןערהַאי רעניצניינ יד ןופ גנַאפנַא

 עכלעוו ,ןעסַאנענ עשטייד עפורג א וצ טאל א ןעבעגענקעווַא ,רארייג

 -רצפיוא קעווצ ן'טימ ,"ןָאשיײאיסַאסַא םַאה, א טעדנירנעג ןעבאה

 ,םייה רעטייברא ןַא ןעיוב

 ןוא סרעש ןעזָאלענסױרַא טָאה "ןַאשיײאיסַאסַא םאה, יד
 -ַאזעג טָאה ,ןעגנומהענרעטנוא ענעדישראפ טכאמעגנ טָאה ,סדנאב

 עסיוועג א טאהענ טָאה יז ןעוו ןוא ,ןע;ארטייב עניליוויירפ טלעמ

 ,"םואעסייל רָאבייל , א טיובענפיוא יז טָאה ,דלעג עמוס

 םִאה; א טעדנירגעג קראיונ ןיא ךיוא ךיז טָאה םעדכַאנ דיילנ

 -וצ רענייטש רענילקורב ןעניבלעז ן'פיוא טָאה ןוא "ןַאשייאיסַאסַא

 -ייא טיובעגפיוא ןוא ראלַאד דנעזיוט 18 ןופ עמוס א ןעבילקעגפיונ

 רַאביײיל; םעד -- קראיונ ןיא ןעלּפמעט עטסנהעש יד ןופ םענ

 ."לעּממעט

 יד ,ראלַאד דנעזיוט 128 טסאקענ טָאה לעּפמעט רַאבייל רעד

 ן'םיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,(ןעקעהטַאּפיה) סעשזדייגטרַאמ עסיודנ

 הטנכה יד .ןערָאװעג טלהַאצענסיוא זייווכעלסיב ןענייז ,?עּפמעט

 ןעמוקענ ןיא ,סנאשיינַאד ןוא סויד יד ןופ ץוח ַא ,לעּפמעט ןופ

 -רעצנַאק ,ןעגניטימ ,םעיצקעל ףיוא ןעלאקַאל יד ןעבענּפָא ן'כרוד

 וו ,זַא ,א ןעדנעוװַא עשירארעטיל ,ןעט

 ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה קרָאידרינ ןוא ןילקורב ןופ לעיּפשייב םעד

 ענעדישראפ ןיא ךיז ןעבָאה סע ןוא ,טעטש ערעדנַא ןהָאטוצכאנ

 ."סמואעטייל רָאביילא ןעיוב וצ ןעננונעװַאב ןעגנַאפעגנָא רעטרע

 ראבייל רעטשרע דעד זיא סאנ-רעטייבדא רעשידיא רעד ףיוא

 -לעז םעד ןופ טָא -- .ר .ַא 2 ,רב ןופ ןערָאװעג טיובעג םואעסייל

 לוקס יעדנַאס עטשרע יד טעדנירנעג טָאה סָאװ ,שטנערב ןעניב

 עגיטכיוו ערעדנַא ךס א טידערק ןייז ףיוא טָאה ןוא ,אקירעמא ןיא

 ,ןעננואוטפיוא

 טאהעג טלַאמעד ןיוש טָאה רעכלעוו ,2 ,רב טָאה 1906 ןיא

 סקעט א ייז ףיוא טגעלעגפיורַא ,רעדילנטימ טרעדנוה יירד ךרע ןא

 ,טייצ רהאי א ןופ ףױלרַאפ ןיא ןעלהאצוצסיוא ,דאלַאד ףניפ ןופ
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 טגיילעג זיא סָאװ טנעמַאדנופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 רַאפ ןוא ןופ םואעסייל רָאבייל ןעטשרע םעד רַאפ ןערָאװעג

 .גנוגעוַאב רעשידיא רעד

 ךיז טָאה עסַאק רעד ןיא זיב טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע

 .ראלַאד טרעדנוה ןהעצפופ ןופ עמוס א ןעבילקעגפיונוצ

 טָאה סָאװ ,"עטימַאק זיוה, א טלהעוורע טָאה שטנערב רעד

 עצנאג יד ןערהיפכרוד ןוא דלעג ןעלמאז וצ עבאנפיוא יד טאהעג

 .גנומהענרעטנוא

 -הֵאצ וצ םאהענ ךיוא טָאה שטנערב ןיא רילנטימ רעיינ רעדעי

 .סקעט ראלַאד 2 ןע5

 ןופ המכסה רעד טימ ,עטימַאק זיוה יד טָאה 1909 גנַאפנַא

 ןופ סנעיילא לאנָאשייקוידעפ סלא טרירַאּפרַאקניא ךיז ,שטנערב

 ט ןעזָאלעגסױרַא טָאה "סנעיילא לאנַאשייקוידעא עיינ יד ."9 .רב

 ןעשיווצ רָאנ םינ טפיוקראפ ריז ןעבָאה עכלעוו ,סדנָאב ענידראלַאד

 -עג .סעשטנערב ערעדנא ןעשיווצ ךיוא רָאנ ,סרעבמעמ ענענייא

 .ערעדנַא יוװ רהעמ טפיוקעג רעדילגטימ ענעגייא יד ןעבָאה ,ךילנעוו

 ,98,000 ךױע זאא 0 ןיא טכיירגרעד טָאה דנַאפ רעד זַא

 .ןאלּפ םעד ןערהיפוצכרוד ןעטערטענוצ עטימַאק זיוה יד זיא

 עט108 טסיא 1487-48 ,רעזייה טאווירּפ ייווצ טפיוקעג טָאה יז

 ןיא טיובעגרעביא ייז טָאה ןוא ,ראלָאד דנעזיױוט 19 ראפ טירטס

 .זיוה גניר רעטייברא ןַא

 רעד ראפ רעהירפ ,םייה א ןעוועג זיא זיוה גניר רעטייברא יד

 רעטייברא רעטשרע רעד ראפ רעטעּפש ןוא ,לוקס יעדנַאס רעטשרע

 גניר רעטיינרא יד ןעטלַאהעגּפָא ןעטרָאד ןערעוו סע .להוש גניר

 -נומהענרעטנוא רעטייברא ןוא סעיצקעל טאווירּפ ,ןעסרוק רערהעכ

 ַא ,רעמיצ-עזעל א ,ירערבייל א ןַארַאפ ךיוא ןעטרָאד זיא סע .ןעג

 וו .זַא .א ןעננערבראפ וצ ואוו ,בולק

 ןיא םעשטנערב יד .ליּפשיײיב ןעטוג א ןעבעגעג טָאה 2 ,רב

 םריזינַאגרַא דיז ןעבָאה ןילקורב ןופ ןוא קרַאונ ןופ ןעלייט ערעדנַא

 רעטייברַאפ ,"סטוטיטסניא לאנאשייקוידע גניר רעטייברַאפ ןזעיוב וצ

 ."םמואעסייל רָאבייל, רעדָא "סטוטיטסניא ראבייל, ,"ןעמייה

 -נערב ירטנואק יד .,ירטנואק יד ןעמוקעג זיא קרָאונ ךָאנ

 .קרַאירינ ןעניטשעגרעכירַא ךָאנ טיבעג םעד ףיוא ןעבָאה סעשט

 ןא ,רעטנעצ-רוטלוק רעטכע ןַא םואעסייל רָאבייל א זיא ייז ראפ
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 עגיטסייג ןוא עלאיצַאס עגיטכיפ ןוא עמיראוו ,ענעגייא ע'תמא
 ערעייז עלא ןעילימַאמ ערעייז טימ ןעננערבראפ ייז וואו ,םייה
 .ןעדנוטש עיירפ

 א סמואעסייל רָאבייל יד ןיא טָאה גנונעוואב-ןעלהוש יד
 ןעלחוש ךס א ןעטלָאװ סמואעסייל רָאבייל ןהֶא .עציטש עקרַאטש
 -וופ רָאבייל יד ןיא סָאװ ,םעד ץֹוח ַא .ןעריטסיזקע טנעקעג םינ
 ןעטראד טרעוו ,ןעלחוש יד ראפ תוריד יד ךיז ןעניפענ סמואעס
 ,רעגנוי רעד ואוו ,ערעפסָאמטַא עלאקידַאר ,עלערוטלוק א ןעפַאשַאב
 -ָאפ ענייז ןופ ןעעדיא יד ןיירא טמעטָא רוד רענידנעסקַאװניײרַא
 ,סרעט

 ןיא סמואעסייל רָאביײל גניר רעטייברא ךיז ןעניפעג טנייה
 ךרוד ןערָאװעג טעיובעג ןענייז עלא טעמכ .טדעטש טרעדנוה םורַא
 .ןעטלַאהעגפיוא ייז ןופ ןערעוו ןוא םעשטנערב .ר ,א עניטרא יד

 -ענ ןענייז סמואעטייל רָאבייל יד ואוו ,טדעטש יד ןיא וליפא
 עַלַא ןופ רָאנ ,סעשטנערב .ר .ַא ןופ טקעריד טינ ןערָאוװעג ןעפַאש
 ןופ סעשטנערב יד ןעבָאה ,גנוגעװַאב רעטייברא רעד ןופ ןעלייט
 .קלח ןעסיורג ַא ךיוא ייז ןיא גניר רעטייברא

 קידוצ ןעגנַאנעג זיא .ד .ַא רעד ןעוו ,רהָאי סָאד
 -ראפ ,רָאנ ,ןעסקַאוװעג טינ זיא .ר .א רעד ןעוו ,ןעדרָא ןופ עטכיש' -עג רעצנאג רעד ןיא רהאי עגיצנייא סָאד ןעוועג זיא 1

 ,קירוצ ןעננאנעגנ ,טרעק
 טאהעג ,ר .א רעד םָאה ,1911 ,ראונאי ןעט1 םעד) סרעבמעמ 71 ןיא---,רעסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא גנַאנקירוצ רעד ,תמא

 .שודח רעסיורג א ןעוועג גנַאגקירוצ ַאזַא זיא ,רעד -ופנטימ עדנעזיוט רהֵאי ןערעי ןעמענוצוצ טניואוועג ןעוועג וזיא סאו ,גניר רעטייברא ן'ראפ רעבַא ,(סרעבמעמ 28,298 ןעבילב -עג ןענייז ,1911 ,רעבמעצעד ןעט81 םעד ןוא ,סרעבמעמ 2866
 ענהעש ןעמוקעגניירַא 1011 ןיא ךיוא ןענייז סרעבמעמ עיינ

 ,טולפוצ םעד ןעגיטשעגרעבירַא טסָאה טסולרַאפ רעד רעבָא ,דנעזיוט עכילטע

 טאה רע יה ,רעלענש ךס ע ןעסקאוועג ןיא רע .ןעהיידראפ וצ ןעוועג זיא חכ ןייז לעיפיוו רהעמ ,סרעבמעמ ךיז ןיא טּפאזעגניירַא .ר .ַא רעד טָאה 1908-9-10 ןערהָאי עגידרעהירפ יד ןיא סָאװ ,ןעוו -עג ןיא סרעבמעמ ןופ טסולראפ ןעסיורג אזא ןופ ךאזרוא יד
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 רעכילריטַאנ ןייק ןעוועג םינ זיא סקואוו ןייז .,ןעסקאוו טלָאזעג

 רעבירא לָאז סולפוצ רעד ןעוו ,טייצ א ןעמוק טזומענ טָאה סע ןוא

 .ןעסיירּפַא ךיז ןוא סענערב יד רעביא

 עכילריטַאנ א ןעוועג ,ןכב ,ַאד זיא 1911 ןופ גנַאגקירוצ רעד

 -רעהיופ יד ןופ ןעסקאוו ןעכילריטַאנרעביא םעד ןענענ עיצקאער

 .ןערהאי עניר

 ,ןערָאװעג טרהיפעננייא 1911 רהַאי םעד ןיא זיא םעד ץוח ַא

 ןעלהַאצ וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ."סויד דסנעוודַא ,ןעסייוו רימ יו

 .ןעגנולהַאצ יד ןערעדנע םייב ?אטרַאװק ןייא ןיא סויד לָאמ ייווצ

 .גניר רעטײברַא םעד ןעזַאלרַאפ וצ ךס ַא ןעגנואווצעג טָאה סָאר

 רהאי ם'ניא קירוצ ןעגנַאגעג טינ זיא סעשטנערב ?הָאצ יד

 יירד ןופ סקַאװאוצ טענ א ןעוועג ךָאנ זיא סע ,טרעקראפ ,1

 טָאה ןוא 451 טימ ןעננאפעגנַא ךיז טָאה רהָאי סָאד .סעשטנערב

 רהַאי םעד ןיא ןענייז סע .סעשטנערב 484 טימ ןעסָאלשעג ךיז

 -נערב 99 ךיז ןעבַאה טזעלענפיוא ןוא 28 ןערָאװעג טרילַאטסניא

 .סעשט

 רעד ןיא גנורעדנע ןא ךיז טקרעמאב 1911 רהָאי םעד ןיא

 זיא טלַאמער זיב ,סעשטנערב עיינ ענונב .ק .ע .נ ןופ "יסילַאפ;א

 ןיא םעשטנערב ערענעלק ןעצלעמשוצנעמאזוצ גנוגיינ א ןעוועג

 ַאזַא ."רעדילגטימ רהעמ ןוא סעשטנערב רעגינעוו. .ערעסערנ

 .עשלאפ א ראפ ןערָאװעג טנעקרענא 1911 רהָאי ןיא ןיא "וסילַאפ,

 "וסילַאּפ+ יר ןעבעגעגפיוא רעבירעד ןעמ טָאה רהָאי םעד ןיא

 סאו ,ךיז טרהעלקרע טימרעד ,סעשטנערב ןעצלעמשנעמאזוצ ןופ

 זיא ,ןעלַאפעג זיא רעדילגטימ ?הָאצ יד סָאװ םעד ףיוא גידנעקוק טינ

 -ערגרַאפ ךיז ןעלָאז סעשטנערב ?הָאצ יד זא ,ךילגעמ ןעוועג ךָאד

 8 .ןערעס
 -נייא ,םטראּפער עטקורדעג יד ןיא ןענייז 1911 יזהָאי םעד ןיא

 ךיז קילב ןעטשרע ן'פיוא לָאז ןעמ ,סמַארגאיד ןעראוועג טרהיפעג

 יד טימ דיילגראפ ןיא גניר רעטייברא ןופ דנַאטשוצ ז'טימ ןענעקַאב

 טָאה 1911 רהָאי ןופ *סמארגַאיד עטשרע יד .ןערהָאי עגידרעהירפ

 (עוויטוקעזקע ןיא דילנטימ א טלָאמעד) ?יּפשיירד .ו טנעבייצעג

 .רַארָאנָאה םוש ןהָא

 -עג 1911 רהַאי ןיא זיא גניר רעטייברא ןופ ןענעמראפ סָאד

 טימ ןעביוהעגנַא ךיז טָאה רהַאי סָאד .99,877,71 ףיוא ןעסקאוו

 9291,862,78 טימ טגידנעעג ךיז ןוא 14 ןופ ןענעמראפ ַא

 .-רָאפ ןערענעלק א ןוא ,סמארגאיד יד ןופ סעיּפָאק עשיפַארגָאטַאפ (*

 .םיוז רעטסקענ רעד ףיוא ךיז ןענופעג טַאמ
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 סעשטנערב ?הָאצ יד יוזא יו (1) ןענייצ סמַארגאייד יד טָא
 ןופ סקואוו רעד (9) ;1911 זיב ןעסקַאװעג ןענייז סרעבמעמ ןוא
 .רהָאי 7 ראפ סטיפענעב עטלהָאצעגסיוא יד ןוא ןענעמראפ

 .(קרָאונ) ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט12 יד

 ןעראװעג ןעטלאהענּפָא זיא ןַאשנעװנַאק עכילרהעי עט12 יד
 ןוא ןעט4 ,ןעט8 ,ןעט2 ,ןעט1 םעד ,ללָאה רעטסבעוו ,קראיונ ןיא
 ,1912 ,יאמ ןעטס

 :ןעוועג טלָאמעד ןענייז ןעדרָא ןופ עטמַאעב לַארענעג יד

 ;עטימַאק גויטוקעזקע

 ןאמרעשט ,ףלעהטַאג .ו

 ןאמרעשט-סייוו ,שטיווָאמארבא .י

 רערושזערט ,לעיּפשיירד .ו

 ןילעי

 רעפיוש .

 גרעבנייוו .

 ןאטיוועל .

 ץיווָארָאה

 ןאמלעדונ .

 ; עטימַאק לָארטנַאק

 ןאמרעשט ,רעלדא .א

 = שש ן!+ {; 641 שש

 טי ר ןאמרעשט-סו יז ,ןי יטשדלָאג . -װ ץוזח +

 רעטערקעט ,ןאמרענוופ .נ

 ףָאדיוװייד .מ

 לעגיס .שוד

 ץמעמ .ג

 גרובזניג .שוד

 טמארבא .י

 !קסווַאלסַאז .מ

 : עטימַאק ןַאשוטיטסנָאק

 ןאונרעשט ,ןייטשּפע .א

 רעטערקעפ ,וקצעוואס

 גרעבנייוו

 םייהקַאז

 'צ ש

 ֹם

  וקצילַאװ ןא
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 ;עטימָאק ?אנָאשייקוידע

 ןאמרעשט ,ןילדע .

 רעטערקעפ ,יקצולַאס .

 בעילנייר .

 רעּפעט .

 ; עטימָאק סערּפ

 ןאמרעשט ,שטַאגלוב ,

 רעטערקעס ,סַארַאמ .

 גרובזניג ;

 !קסווָאלאפאר ,

 םולָאגרַאמ .

 ; עטימַאק םויראטינַאס

 ןאמרעשט ,דארניּפש .

 רעטערקעס ,ןהָאק .

 גרובזניג .

 ָאריּפַאש .

 ףלָשוו .

 ןהָאק
 ןאמיורפ .

 ןיומשּפע .ב 5

 גניר רעשייברא ןופ עפכישעג יד

 : ירעזייוודא לאקידעמ

 .ו .ג ,ןאמרעשט ,ןרעּפלאה .שזד .רד

 .' .ג ,רעטערקעס ,ןאמרעגנוא .ם .רד

 קרָאיונ ,שיפ .ב .שוד .רד

 ימרעביל ,יקסוועיַאר .שט .רד

 קראיונ ,ןאמדעירפ .שזד .רד

 קרָאיונ ,לאהטנעזָאר .ט .רד

 רָאטקָאד-זיוה ,רעגנוז .ע .רד

 סרַאטקעריד ףָא דרָאב לאנָאשיינ

 רעטערקעס ,טוקיטקענַאק ,לָאמ .מ

 קראיונ ,ץיוװָאלָאװ .ב

 ווריושוד ןינ ,רקנמ .ס

 עינייוולוסנעּפ ,ןאמסערּפ .ע

 זיָאנוליא ,טרעּפלאג .ה

 דנעלירעמ ,ןָאסלעומַאס .שוד

 דנעלייא דוָאר ,קיטראק .ל

 רעוועלעד ,דלָאּפָאעל -ע .נ

 איבמָאלַאק ווװָא .טסיד ,ןאמצטַאק .ל

 ןיסנָאקסיוװ ,ןיקסאר .א

 ןיעמ ,גרעבסייוו .מ

 רעטערקעס לארענעשזד ,ביורטנייוו .ז
 רעטערקעס טנעטסיסַא ,דוהרעגניפ .ב

 ראטקאדער ,(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד

 .ונריוטַא ,ןָאדנָאל .מ

 ןאשנעװנַאק עניילק א ןעוועג ךיוא זיא ןָאשנעװנַאק עט12 יד
 -נערב יד ןופ ןערָאװעג טלהעוועג טינ ןענייז ןעטַאנעלעד יד ןוא

 :ןעטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןעצנאג ןיא .סטייטס יד ןופ רַאָנ ,סעשט

 ןעטאנעלעד 286 -- -- -- טייטס קראיונ ןופ

 : 6 -- טייטס יזריושזד וינ * 
 : 8 -- טייטס אינייווליסנעּפ ="
 : 4 -- טייטס טוקיטקענַאק *
 ײ 4 -- -- טייטס ןיַאניליא = *

 : 9 -- -- טייטס דנאלירעמ "

 ,דנאלייא דואד ,ןיסנאקסיוו ,ָאיַאהַא ןופ טָאנעלעד ןייא וצ

 ,ריישּפמעה וינ ,ןענישימ ,אינישזדריוו ,אנאידניא ,.ק .ד ,ןָאטגנישאוו
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 -לעד ,אקסארבענ ,אטאסענימ ,יקָאטנעק ,ןיעמ ,ידוזימ ,עינרָאפילַאק

 .ערענעק ןופ ןוא סעסקעט ,אמאבאלא ,אדירָאלפ ,רעוו

 ןעט80 םעד גאטסניד ןעראוועג טנעפעעג זיא ןָאשנעװנַאק יד
 רעד ןופ ןאמרעשט ףלעהטאג .-י ןופ ,דנעבא ןיא רענייזא 8 ,?ידפא

 טלהעוורע זיא רעטערקעס לָאקַאטַארּפ םלא .עטימָאק וויטוקעזקע

 .דאדנוּפש .ב ןעראוועג

 -נָאק רעט12 רעד רעכיא קילברעביא םעניימענלא םעד ןיא

 "ךניירפפ ןופ רָאטקאדער רענידלַאמאד רעד טנַאז (* ,ןָאשנעװ
 ; ןויבצ .ב

 -עטנוא ,עטסנהעש וד ןופ ענייא ןעוועג זוא ןָאשנעװנָאק עט12 יד,

 טָאה .ר .ַא רעד סָאװ ,סנַאשנעװנָאק עטסכוורסטלַאהניא ןוא עטסטנעגיל

 . .. . טאהעג ויא-סע"ןעוו

 וליפא גנוקריוו א ןעכאמ טזומעג טָאה ןַאשנעװנַאק עמ19 וד - - ;

 טוומעג טָאה יז . . . גנור רעטיוברא ןופ רעקיטירק עטסגנערטש יד ףיוא

 סָאװ ,טסייג ןעלאקידַאר ,ןעדנוזעג ,ןעשירפ םעד טימ ייז ףיוא ןעקריוו

 ןעגנולדנַאהראפ וד ןופ ץנעגילעטניא רעד טימ ,טשרעהעג רהיא ןיא טָאה

 .ץסילשַאב ערהיא ןופ טיײקשיטקַארּפ רעד םימ ןוא

 ,זוא רע סָאװ ןעסיוו ןוא גניר רעטייברַא םעד ןענעק ליוו סע רעוו

 .ר .ַא םעד ןערידוטש טינ ןעק ןעמ .סנָאשנעװנָאק ענויז וצ ןעמוק לָאז רעד

 ענייז ןופ ןעקיוו טינ םהיא ןעק ןעמ ,רעדילגטימ ענלעצנייא ענייז ןופ

 -רא רעד ייב ןעצנאג א סלא ןהעז םהחיא ףרַאד ןעמ ,סעשטנערב ענלעצנייא

 ןוא .ר .ַא םעד רהוא טהעז ָאד .ןָאשנעװנַאק וד זיא סָאד ןוא -- טייב

 ןוא רעטקַארַאכ ןייז ,טסווג ןיוז רהוא טהעז ָאד ,ס'ורג ןעצנאג ןייז

 "!ןעגנובערטש ענייז

 -נולהאצ-ןעמאר ןערהיפוצנייא ךוזראפ רעטייווצ א
 .דרוד טלַאפ דנַאפ טיפענעב ןעטיוט םוצ ןענ

 -ענ זיא ןַאשנעװנַאק רעט11 רעד ףיוא יוװ ,ןהעזעג ןעבָאה רימ

 זיא ענארפ יד .ןעננולחהאצ-ןעטאר ןערהיפוצנייא גנוניינ א ןעוו

 -נערעפער רעד  .םודנערעפער םוצ ןעדָאװעג טקישענפיױרא וליפא

 -|צ טקנופ םעד ןעמיטש 9082 ןענעג 4002 טימ רעבא טָאה םוד

 .ןעזיוועגקיר
 .,י-יאמ

 .1919 ,ונוו ,"דנוורפ, (*
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 -פױרַא רעדיוו עגארפ יד זיא ןַאשנעװנַאק רעט12 רעד ףיוא

 טימ ,ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ ךאלפרעביוא םעד ףיוא ןעמואוושעג

 רעט11 רעד ףיוא .ןעטנעמוגרַא ערעסעב טימ ןוא טייקראטש רהעמ

 -נעװנַאק עט12 יד .,ןערָאװעג טרהיראב זיולב יז זיא ןַאשנעװנָאק

 ענעדישרַאפ יד טלעסיירטעגכרוד ןוא טּפיזעגכרוד ןיוש טָאה ןָאש

 .ןענעג ןוא ראפ ןעטנעמוגרַא

 : טריטוקסיד טָאה ןעמ עכלעוו רעביא ,ןעטקנוּפ יד

 4 ןיא ןערעוו טלייטוצ ןעלָאז .ר .ַא ןופ סרעבמעמ יד (א

 ןעטיוט ראפ ןעגנולהאצ יד ןוא ,רעטלע ןעניטציא רעייז טול ,ןעּפורג

 רעבמעמ ַא רעכלעוו וצ ,עּפורג רעד טיול ןייז ןעלאז טיפענעב

 : טגנַאלַאב

 לאטראווק א םויד ,רהָאי 95 זיב 18 ןופ : עּפורנ עטשרע

 .טנעס 80 -- סאלק עטשרע ראפ

 לאטראווק א םויד ,רהָאי 80 זיב 26 ןופ :עּפורנ עטייווצ

 .טנעס 98 -- סאלק עטשרע ראפ

 לאטראווק א סויד ,רהָאי 82 זיב 1 ןופ :עּפורג עטירד

 .טנעס 00 -- סאלק עטשרע ראפ

 ?אטראווק א םויד ,רהָאי 40 זיב 56 ןופ : עּפורנ עטריפ

 .טנעס 09 --- סאלק עטשרע ראפ

 רעטרעיפ רעד וצ ןעגנַאלַאב ,רהָאי 40 ןופ רעטלע ,סרעבמעמ יד

 .עפורג

 טפלעה א ןעלהָאצ סַאלק ןעטירד ןוא ןעטייווצ ןופ סרעבמעמ יד

 .לעטרעיפ א ןעלהָאצ סאלק ןעטרעיפ ןופ סרעבמעמ יד .םעד ןופ

 -ער ז'פיוא טקנוּפ רעטייווצ א ןעמוקענ זיא םעד ךַאנ דיילג

 :ֹונייהד ,םודנערעפ

 -מעמ עלא ראפ ןייז לָאז טיפענעב ןעטיוט ראפ סויד יד (ב

 עמוס יד .זיא רעבמעמ א טלא יוװ דישרעטנוא ןייק .ריילנ סרענ

 ,סַאלק ןעטשרע ן'רַאפ לאטרַאװק ַא טנעס 60 ןייז לָאז רהָאי םעד רַאפ

 ןופ לעטרעיפ ַא ,סַאלק ןעטירד ןוא ןעטייווצ רַאפ םעד ןופ טפלעה א

 .םאלק ןעטריפ ראפ םעד

 "ייווצ רעד ,ןעמיטש 9404 ןענַארקעג טָאה טקנוּפ רעטשרע רעד |

 .ןעמיטש 4845 --- טקנוּפ רעט

 ,סע טסייה ,זיא ןעננולהאצ ןעטַאר ןערהיפוצנייא ,ךוזרַאפ רעד

 .לָאמ ןעטייווצ א ןעלאפעגכרוד

 -ןעטאר ןעגעג טריטיגַא טָאה "דניירפ, ןאגרַא רעלעיציפָא רעד

 ,ןעפרַאװעגכרוד סע טָאה םודנערעפער רעד ןעוו ןוא ,ןעננולהאצ
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 ךיוא סָאד טָאה רע .םעד ןופ ןעדירפוצ קרַאטש ןעוועג רע זיא

 ךָאנ ,(1912) רעמונ טסוגיוא ןופ ל?לעירָאטידע ם'ניא טנָאזעגסױרַא

 -ער ם'נופ טַאטלוזער רעד טסואווַאב ןעוועג ןיוש זיא סע יו ,םעד

 .םודנערעפ

 טירש ַא טכַאמעג טָאה .ר .א רעד ןעוו ,1911 רהָאי ן'כָאנ

 -עננָא ךיז רעדיו 1912 ןיא רע טָאה ,רעדילנטימ ענונב קירוצ

 .טירש עסיורג טימ עקַאט ןוא ,סטרעוורַאפ ןעגעװַאב וצ ןעכניוה

 ןיא ןערהַאי עטסעב יד ןופ סנייא ןעוועג זיא 1912 רהָאי סָאד

 40 ןופ עיניל יד ןעסקאוועגנרעבירַא טָאה ּפישרעבמעמ יד ,ר .א

 סעשטנערב  ,ןידרָאנ בקעי ןופ לַאעדיא רענילָאמַא רעד -- דנעזיוט

 סדנַאפ יד .לַאמרַאנ ןעוועג ןענייז סטיפענעב .,ןעמוקענוצ ןענייז

 טימ ןערָאװעג רעכייר זיא .ר .ַא רעד .סולּפרוס ַא טַאהעג ןעבָאה

 ,ראלַאד דנעזיוט טרעדנוה עיונעג

 (רעיפלעדאליפ) רעט18 רעד וצ .ק ,ע .נ רעד ןופ טכירַאב רעד |
 .ןרעפיצ טימ סע טניטעטשַאב ןַאשנעװנַאק

 ערעדנַא יד ןוא .וקע רעד ןעשיווצ ךוסכס רעד

 .סעטימָאק

 .ר .ַא ןיא רעניהור ןייק ןעווענ טינ זיא 1919-153 רעטניוו רעד

 וויטוקעזקע רעד ןעשיווצ ןעמוקעגרַאפ ןענייז ןעננובייר טּפיױה יד

 רעד ןעשיווצ ןוא ןענַארפ-ַאטעװו רעביא עטימַאק לָארטנָאק ןוא

 "ןאשקידסירושזדפ רעביא סעטימָאק גנידנעטס יד ןוא עוויטוקעזקע
 .ןענַארפ

 -רע גימיטשנייא סקאז .ש .א ןיא ,1912 ,רעבמעטּפעס ןיא

 ןופ רָאטקאדער סלא עטימָאק:סערּפ רעד ןופ ןערָאװעג טלהעוו

 .סערּפ יד יו ,םעד ךָאנ ןערָאװעג טלחעוורע זיא רע ."דניירפ?

 -ידנַאק עטרינימַאנ יד ןופ ?עטעצ א טלעטשענוצ טָאה עטימָאק

 ןעבעגעג טָאה עוויטוקעזקע יד ןוא ,עוויטוקעזקע רעד וצ ןעטַאד

 .עטרינימַאנ עטסיל רעד וצ המכסה רהיא

 סקַאז .ש .א ןופ ?הַאוו יד טריאאטעוװ עוויטוקעזקע יד טָאה

 רעד זיא סקאז ,תויה :גנוריװטַאמ רעד טימ ,רָאטקאדער טלַא

 טינ רע טעוװ ַָאט ,(ןעוועג טלַאמעד) "טפנוקוצ , ןופ רָאטקַאדער

 ."רניירפ, םעד ןעריטקאדער וצ טייצ ןייק ןעבָאה

 ןוא ענירהיא סָאד ןהָאטעג רעבָא ךיז טָאה עטימַאק-סערּפ יד

 יז ,טרהעקרַאפ .,ןעבילקענסיוא טינ רָאטקַאדער רעדנַא ןייק טָאה



 אנור רעטויברא ןוֿפ עטכושעג וד 84

 יז ,עטשרע יד טניטעטשַאב ?הָאו רעטייווצ א רערהיא טימ טָאה

 ,טלהעוורעסיוא נימיטשנייא לָאמא ךָאנ ן'סקַאז טָאה

 ןָאשנעװנַָאק רעד ראפ ןעמוקעגרַאפ רעטעּפש זיא לאפ רעד

 טרינַאיצקנַאס טָאה ןאשנעוונַאק יד .(עט18 יד) עיפלעדַאליפ ןיא

 .רָאטקַאדער סלַא סקַאז .ש ,א ןופ גנולהעוורע יד

 .ךיז ןיא סעשימַאק גינעוו טינ טאהעג טָאה טנעדיצניא רעד

 ,טנעקרענא טינ רָאטקאדער סלא עוויטוקעזקע יד טָאה ן'סקַאז

 ןעגעװ סעלעיציפַא סעּפע ןעבָאה טפראדעג טָאה'מ ןעוו רעבָא

 ,סטרעבָאר .י וצ טעדנעוועג טשרמולכ ךיז ןעמ םטָאה ,"דניירפ,

 ןליפא .עטימָאק-סערּפ ןופ רעטערקעס רעד ןעוועג זיא רעכלעוו

 טייצ עסיוועג א ןענייז טלַאהעג סרָאטקַאדער םעד רַאפ סקעשט

 .טטרעבַאר .י ןופ ןעמַאנ םעד ףיוא ןערָאװעג ןעבענעגסױרַא

 הרבח טָאה (איפלעדאליפ) ןאשנעוונַאק רעט18 רעד ףיוא

 ,סטרעבָאר .יאװ :דרַאק טיזיוו עטקורדענ ַא טײרּפשרַאֿפ רעצעביק

 ."רניירפ ןופ רַאטקאדער

 -ושזדפ רעביא עטימָאק-סערּפ רעד טימ ךוסכס רעד ץוח ַא

 רעד טימ תוקולחמ ערעסערג ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,"ןַאשקידסיר
 זא ,וצרעד טרהיפעג ןעבָאה סָאוװ ,תוקולחמ ,עטימָאק םויראטינַאפ

 ןעבָאה עטימַאק םויראטינאס רעלענינירַא רעד ןופ רעדילנטימ 5

 ,טרינגיזער

 -ער לָאו עטימָאק גנידנעטס עצנַאנ א טעמכ זא ,טקַאפ רעד

 ךיז טהעטש .עוויטוקעזקע רעד ןענענ טסעטָארּפ א סלא ,ןערינניז

 .ר .ַא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיילא רענייא

 טָאה עטימַאק םויראטינַאס יד סָאװ ,עיצַאנגיזער רהיא ןיא

 -לֵאפ ןעבעגעגנָא יז טָאה ,עטימָאק וויטוקעזקע רעד וצ טקישענוצ
 : ןעכאזרוא עדנעג

 רהיא עכלעוו ,עטימָאק יד סָאד ,טגנַאלרַאפ ךייא ןופ ןעבָאה רימ (1,

 ןעוו ,סגאטנוז ראפ טלהָאצַאב ןעגירק טינ ןעלָאז ,םויראטינַאס ןיא טקיש

 .ןעזיוועגקירוצ סע טָאה רהיא -- סע ןָאט רימ יוו טקנוּפ ,ןערהָאפ ויז

 ,טכַאמ רהיא סָאװ ,סעסנעּפסקע ֹוד סָאד ,טגנַאלרַאפ ןעבָאה רימ (9

 םויראטינַאס ןופ ןערעוו ןעמונעג טינ ןעלָאז ,סעטימָאק ערעווא גידנעקיש

 "קירוצ סע טָאה רהיא -- ןעבעגעגנָא ןַאד רימ ןעבָאה ןעכאזרוא  .דנַאפ

 .ןעויוועג

 עמוס רעד ראפ שזדירעק א ןעפיוק וצ ןעסָאלשאב ןעבָאה רומ (9

 סע טָאה רהוא -- ןעבָאה גיטיונ ףרַאד ןעמ ןעכלעוו ,ראלָאד 40 םורא ןופ

 .ןעזיוועגקירוצ



 ספס גניר רעטייברא ןופ עטכישעג יד

 א טייל ,רהָאו עלא ווו ,רהָאי ןעזיד ןעסָאלשַאב ןעבָאה רימ 4
 טַאנָאמ ןיא טסעפ ןעכילרהעי א ןעכאמ וצ ,ןָאשנעװנָאק א ןופ סולשַאב
 עלא יו יוזַא ,םויראטינַאס ןופ גנודנירג רעד ןופ טויוצ וד ,ראורבעפ
 .ןעויוועגקירוצ םע טָאה רהיא -- סע ןעוהט טעטש

 ןופ קינקיּפ םעד תופתושב ןעכַאמ ןצ ןעסָאלשַאב ןעבָאה רימ (9
 טלָאװ סע ןוא ,ךילרהעי ןערישזנַארַא ווו עכלעוו ,עטימָאק ורעטעמעס רעד
 "וצ סע טָאה רחוא --- דנָאפ םווראטונַאס ן'ראפ טיפָארּפ טכארבעג סיוועג
 : .ןעזיוועגקיר

 ךיוא רימ ןעבָאה ,ןערָאװעג טרילָאטסניא טיוז רהיא יו דלַאב (6
 גנוניואוו א ןערעוו םיובעג וומ רעטניוו זוב סָאד ,טכאמעג םאזקרעמפיוא
 ייז ןעלעוו רעטניוו לייוו ,םויראטינַאס ןוא עטלעטשעגנָא ערעזנוא ראפ
 וצ גנונוואוו אזַא ןעסָאלשַאב ןעבָאה רימ .ןעפָאלש וצ ואוו ןעבָאה טינ
 ,ןעכוורעטנוא וצ סעטימָאק לָאמ וורד טקישעג טָאה רהיא .ןעיוב ןעזָאל
 -אב ןעבָאה סעטימָאק ערעויא סָאװ ,םעד ץָארט ןוא ,גיטיונ ןוא סע ביוא
 ,ןעגיוצראפ ,טגעלעגּפָא ץלא סע רהוא טָאה ,גיטוונ ןיא סע זא ,טעטכיר
 טייצ יד זא ,טרהעלקרע ךייא ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד ףיוא גידנעטכא טינ
 -ניוו ןוא ,ןחעגַאב טינ םעד ןהָא ךיד ןעק ןעמ ןוא ,ןעיוב וצ ץרוק טרעוו
 ,רעבמעטּפעס עדנע ,טצעי ןוא .ןעווב םונ ימרעביל ןיא ןעמ ןעק רעט
 -אב םוצנורּפ ןיא זא ,סולשאב ןעדרוסבא, םעד ןעמונעגנָא רהוא טָאה
 רהוא טהעז .גנורּפס ןיא רָאנ ,טצעוי טינ רעבָא ,ןעיוב וצ רהוא טסילש
 ,טינ ןעד רהיא טסייװ ?ויא םולשַאב ַאזַא ךילרעכעל יוװ ,טינ ןיילא ןעד
 ,טלַאק זיא סע ןעוו ,רעטניוו ?ּפוצנירּפ, א ףיוא ןעפָאלש טינ ןעק ןעמ זַא
 ?ןיוה א ןעבָאה זומ ןעמ ןוא

 לעיפוצ ןעמונרַאפ ןעטלָאוװו עכלעוו ,עסילשַאב ערעדנַא ךָאנ ןוא עזיד
 ןענעק ןעלעוו ןעלָאקָאטַארּפ ערעזנוא עכלעוו ,ןענעכערוצסיוא ווז ץַאלּפ
 -רוא ענייק רַאגָאז גודנעבעגנָא טוג ,ןעזווועגקורוצ רהיא טָאה ,ןעגייצנָא
 .ןעכַאז

 זע ג / צ גיי א ן י י ק .ןעזיוועגקירוצ סעלַא טָאה רהוא
 .ןעסווחעג טוג טונ רהוא טָאה ,טכַאמעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ס ו לשַא ב

 -טרָאװטנַארַאפ עסוורג וד גודנעסווו ןוא גידנעהעזנויא סעלא סָאד
 יד וצ ןוא ללכב .ר .ַא ןופ סרעבמעמ וד וצ ןעגָאה רימ סָאװ ,םווקכול
 -וא ןָאהטפיוא טינ רָאג ןענעק רימ סָאד ,גידנעהעזנויא ,טרפב ןעטנעי צַאּפ
 ."ןערינגיוער וצ ןעגנואווצעג רימ ןענייז ,ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעט

 -מימ ףניפ ןעבירשעגרעטנוא ןענייז עיצַאנניזער רעד רעטנוא
 ,סאלאוו .ס ,דארניּפש .ב : עטימָאק םויראטינַאט רעד ןופ רעדילנ
 ננידלָאג .ט ןוא רעלדא .א ,גרובזניג ,?
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 -מעווַאנ ,"דניירפח ןיא טקורדעג ןעוועג זיא עיצַאנניזער יד

 ןופ גנורהעלקרע עגנאל א טהעג רהיא ךָאנ דלַאב ןוא ,1919 ,רענ

 סקעז עלַא יד ףױא רעפטנע ןַא ,עטימַאק וויטוקעזקע רע

 -רוא סלא ןעבעגעגנַא טָאה עטימָאק םויראטינַאס יד סָאװ ,ןעטקנוכ

 .עיצַאנגיזער רהיא ראפ זעכַאז

 ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה עטימָאק וויטוקעזקע יד סָאװ טָא

 : גנורהעלקרע רהיא

 ןערעלקרע עטימָאק םוי רָאטַאנַאס רעד ןופ רעדילגטימ עטרינגיזער יד,

 סערעדנַא ןעשיווצ .טרינגיזער ןעבָאה ויז םורַאװ ןעכַאזרוא 6 ןָא ןעביג ןוא

 סָאוו ,סולשַאב רועגיצנייא ן|'י'ק; זַא יז ןערעלקרע

 טוג ט'נ הרהיא טָא ה ,טכַאמ עג ןעבָאה רימ

 רימ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז עסילשַאב ערעייא ביוא "ןעסייהעג

 יד זיא סע ,דלוש רעזנוא טינ סָאד זיא ,ןעסייהטוג טנעקעג טינ ןעבָאה

 וַא ,ויא רעבָא תמא רעד .טכַאמעג עסילשַאב יד ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ דלוש

 ,טריטסיוקע טָאה עטימַָאק םוירַאטַאנַאס יד סָאװ ,ןעכָאוװו 9 ֹוד ןיא

 טאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןערָאװעג טכאמָעג ייז ןופ עסילשַאב גינעוו ןענייז

 .ןָאשוטיטסניא סלַא םוירַאטַאנַאס ןופ גנורעסעברַאפ רעד טימ ןָאט וצ

 טָאה ןָאשנעװנָאק יד ןעוו ,, זַא ,ייז ןערעלקרע ןָאשוינגיזער רעד ןיא

 זַא ,ןענַאטשרַאפ ייז ןעבָאה ,עטימָאק םוירַאטַאנַאס רעד ןיא טלהעוורע ייז

 -פיוא יד רעטנוא ןהעטש ןוא ,םויראטאנַאס םעד ןעטלַאװרַאפ ןעפרַאד ויז

 ןייק זַא ,ןעסַאּפוצפיוא יו רהעמ טינ עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ טכיז

 רָאנ ,ןעקעווצ עכילצעזעגנוא ףיוא טכיורברַאפ ןערעוו טינ ןעלָאז רעדלעג

 .כַאס רעד ןופ רעדילגטימ יד סָאװ ."םויראטאנאס ןופ קעווצ םעד רַאפ

 ,ןָאהט ןעפרַאד ייז סָאװ ןוא ןענייז ייז סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה .טָאק

 גניר .ברַא ןופ ןָאשוטיטסנָאק יד סָאװ זיא היטכיוו ,גיטכיוו טינ זיא

 : םעד ןעגעוו רָאפ טבוירש

 םָאד זיא סע זַא ,טגָאז (גנוטלַאוװרַאפ) 8 לעקיטרַא ןופ 5 ןָאשקעס

 עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ טכער

 יָאק גנידנעטס} יד ןופ עטילשַאב יד ףיוא ָאטעװ א ןעגעלפיורא ,

 | ."סעטימ

 :טגָאז (עטימָאק גנידנעטס) 1 לעקיטרַא ןופ 1 ןָאשקעס

 רעד ןופ טכיופיוא רעד רעטנוא ןעהעטש םעטימָאק גידנעטס עלַא ,

 מעוו ַא ןעגעג ןערילעּפַא וצ טכער ַא ןעבָאה ויז -- עטימָאק וויטוקעזקע

 -ָאלעּפַא ןוא ןָאשוטיטסנָאק ,אָאל רעד וצ ,עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ

 ."עטימָאק סנָאיצ



 יי ./| ֿגניר רעטייברא ןופ עטכושעג וצ

 "-עוקע רעד טכער סָאד ןאשוטיטסנַָאק וד טיג ,טהעז רהיא יװ

 א ןופ עסילשַאב יד ףיוא ָאטעװ ַא ןעגעלוצפיורַא עטימָאק וויטוק

 ןעגעוו רָאנ זַא ,טינ טגָאז סע ןוא ,עסילשַאב עלַא ףווא ,עטימַאק גנידנעטס

 / .ןעקעווצ "עבילצעזעגנוא, רַאפ ןעבַאגסיוא דלעג

 -ָאק םווראטאנאס רעד ןיא ןיירַא ןענייז רעדילגטימ יד ביוא ןוא

 ןיילַא ךיז ןעבָאה רָאנ ,עטכילפ ןוא עטכער ערעייז גידנעסיוו טינ עטימ

 ."דלוש רעזנוא טינ זיא ,ןענייז יוז סָאװ ,טלעטשעגרַאפ

 גידלוש טינ זיא עטימַאק םויראטאנַאס יד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 זיא ,"דניירפ; רעמונ רעבמעצעד ןיא .רעפטנע ןייק ןעבילבעג

 ןעגענ ןעטנעמוגרַא עיינ טימ ,גנורהעלקרע ןַא טימ סױורַא רעדיוו יז
 .עוויטוקעזקע רעד

 -עגרעטנוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ס8 יד ןופ רענייא ,נרובזנינ ;?

 -וצ עיצאנגיזער ןייז ךָאנרעד טָאה ,עיצַאנגיזער רעד ףיוא ןעבירש

 טינ רעבא סָאד טָאה עטימָאק וויטוקעזקע יד .ןעניוצענקיר

 םויראטינַאס רעצנַאנ רעד ןופ עיצאנגיזער א סלא טכַארטַאב

 -וצ ץאלּפ רעייז ףיוא טָאה ןוא (*,רעדילגטימ 4 ןופ ראנ ,עטימַאק
 -נעליל .ב ןוא ?עיּפשיירד ,שזד ,ןאטיוועל .ב ,ןאמלעדונ .ס ןעניוצעג

 ,טרינניזער עטימַאק רעד ןופ רעטעּפש טָאה רעטצעל רעד .םולב

 םויראטינַאס ןיא רעשזדענעמ סלַא ןערָאװעג טמיטשַאב זיא רע לייוו

 .הטילבנעזַאר .ס ןופ ץאלּפ םעד ףיוא

 .ןָאשנעװנָאק עטנהעציירד יד

 ןָאשנעװנַאק עט-13 יד זיא ,סנַאשנעװנַאק עניילק ייווצ ךָאנ

 טקעריד טָאה שטנערב רעדעי ,עסיורג ַא ןעוועג ,איפלעדַאליפ ןיא

 -ַאנעלעד 809 ןעטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סע .ןעטַאנעלעד טקישעג

 גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ ןעטאנעלעד 18 ןוא ,סעשטנערב יד ןופ ןעט

 -ענ ןעטלַאהענּפָא זיא ןאשנעוונַאק יד .עטימָאק עלַאנָאיצַאנ ןוא

 .םואעסייל רָאבייל ןיא יאמ ןעט11 םעד זיב ןעט7 םעד ןופ ןערָאװ

 -עג יז זיא ,ןאשנעוונַאק "עסיורג, ַא ןעוועג זיא יד סָאװ ,ץוח ַא

 -נעוונָאק עטסגידעבעל יד ןופ ענייא ,ןָאשנעװנַאק ענידעבעל א ןעוו

 : .ןעדרָא ןופ עטכישעג רעד ןיא סנַאש

 -ירדסיוא ױזַא ךיז ןעק ןעמ ביוא ,ןעוועג זיא ןַאשנעװנַאק יד

 .טנעיזעג ןעבָאה סעיציזַאּפָא עֶלַא ,,ה .ד .עלענַאיציזַאּפָא ןַא ,ןעק

 -ולגמיט 7 ןופ ןענַאמשעב טלָאמעד זיא עטימַאק םויראמינאפ יד (*

 .טרינגיזער טינ ןעבָאה טיבַאב .וו ןוא ןַאמרעּפוק .י .רעד
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 ,"קרָאי וינ, ףיוא םורק טקוקעג גידנעטש טָאה סָאװ ,ירטנָאק יד

 יו ,ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא העד ערעסערג ַא ךס ַא טאהעג טָאה

 ."עצילַאטס, יד ,עקרענגעג רהיא

 -ענ ןעבָאה ,סעטימָאק גנידנעטס יד ןוא עטימָאק לָארטנַאק יד

 -ניא; רעד וצ .סעיניל עלַא ףיוא עטימָאק .זקע רעד רעביא טניז

 "עשיטקַארּפ, יד וצ יו טרהענוצ רהעמ ךיז ןעמ טָאה "ץנענילעט

 ןייא טימ ."עטלַא, יד רעביא ןעטירעג ןעבָאה "עננויא יד ,רעוהט

 טימ טנעכבייצענסיוא ךיז טָאה ןאשנעוונַאק רעיפלעדַאליפ יד ,טרָאוװ

 טַאהעג ןעטרָאד ןעבַאה ןעטנעמעלע עלענַאיציזַאּפָא יד סָאװ ,םעד

 .דנַאהרעביױוא יד

 ,ףָאדיװאד .מ ןופ ןערָאװעגנ טנעפעעג זיא ןַאשנעװנַאק יד

 .עטימַאק וויטוקעזקע רעד ןופ ןַאמרעשט

 :ןעוועג ןענייז ןאשנעוונַאק ןופ ןערַאטערקעס לָאקַאטַארּפ יד

 ,יקספַאלַאפאר .א ןוא סָאלָאװ ,ס

 : ןטוועג ןענייז 1912-15 רהָאי ן'רַאפ עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ יד

 : עטימַאק וויטוקעזקע

 רעללימ .שזד ןַאמרעשט ,ףָאדיוװייד .מ

 קאלב .א ןַאמרעשט סיווו ,רעמשטערק .ה

 ןייטשרעניד .ל רערושזערט ,רעניזנעּפ .א

 טסקַאב .שוד ןאהרוק .ר

 ןיקילַאמ .ט

 ; עטימַאק לָארטנַאק

 לעגעיס .שוד ןַאמרעשט ,זיּפשַא .מ

 ףלָאװ .שט ןַאטרעשט סייוו ,ץטעמ .ג

 דַארניּפש .מ שמַאגלוב .ש

 ווָאגָאר .ל ץטנימ .מ

 ; עטימַאק ןַאשוטיטסנַאק

 גרעבלָאװ .מ ןַאמרעשמ ,ןייטשּפע .א

 יקצעווַאס .ס ןאמרעשט סייוו ,גרעבנייוו .י

 ץיווָארָאה .פ רעטערקעס ,יקספָאלאפאר .א

 ףלעהטָאג .ו

 : עטימַאק סערּפ

 רעטערקעס ,ןָאטנָארַא .ד ןַאמרעשמ ,גרובזניג .ר

 ץטַאק .מ
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 ;: עטימָאק לָאנַאישייקוידע
 רעביל .ב .רד ןַאמרעשט ,ןַאמרעט .מ
 לעגעיס .ס .רד ןולדע .וו
 רעטערקעס ,ןילעי .פ ּוקסווָאלמישז .ח .רד

 : עטימאק םוירָאטַאנַאס

 גרובזניג .ל ןַאמרעשט ,לעיפשיורד .שזד
 ןַאמלעדונ .ם ןַאמרעשט-סייװ ,ןַאמרעּפוק .שזד
 טיבַאב .וו רעטערקעס ,,ןַאטיוװעל .ב

 : דרַאָאב ירָאזיײװדַא לַאקידעמ
 .ו .ג ,לַאהטנעוָאר .מ .רד .י נ ,ןַאמרעשט ,ןרעּפלַאה .שזד .רד
 .ּו .נ ,יטרעביל ,יקסוועיַאר .שט .רד . .ג ,.קעס ,ןַאמרעגניא .ס .רד
 .ו .נ ,ןַאמדעירפ .ב .רֹד .ו .ג ,רעללימ .א .שוד .רד

 .ו .נ ,םָאר .ט .רד

 : סרָאטקעריד ףא דראַאב לַאנַאישיינ
 טוקיטקענָאק ,ןאמנייטש 5 .שזד .נ ,ןאמרעשט ,ןאמליג .ב
 ןוָאנוליא ,דלעפנעזָאר 2 דנעלירעמ ,.קעס ,ןָאסלעומעס .ו
 קרָאי ןינ ,ןעהָאק .ה

 רעמערקעס לַארענעשזד ,ביורטנייוו .י
 רעטערקעס טנעטסיסַא ,דוהרעגניפ .ב

 .ינריוטַא ,ןָאדנָאל .מ/

 רָאטקַאדער ,סקַאז .ש .א

 רעד זיב ןַאשנעװנַאק רעט2 רעטצעל רעד ןופ ,רהָאי סָאד
 רעראבטכורפ ַא רהעז ,טגָאזעג ןעביוא ןיוש יו ןעוועג זיא ,רעט2
 -טרָאּפעד ענעדישרַאפ יד ןעבָאה רַאנ טינ .גניר רעטײברַא ןיא
 א סלא ןעדרָא רעד רָאנ ,גלָאפרע ןא ןעזייוואוצפיוא טאהעג סטנעמ
 טלעקיוטנע רהַאי םעד ןיא ןעבָאה ,סעשטנערב יד טימ רעצנַאג
 ףיוא טייקניטעהט ענידרעּפכורפ ַא ,עניבַאפלעיפ ַא ,עקרַאטש א
 ,ןעטיבענ עלַא

 רַאטקַאדער רעד טָאה ןאשנעוונַאק םוצ סטרָאּפער יד רָאפעב
 -נערב יד ןיא טייקגיטעט רעד ןופ ןעבעגעגרעביא לעיראטידע ןַא ןיא
 ןעגנואוהטפיוא יד ןעצרוק ןיא ןעבעגעגרעביא טרעוו סע .סעשימ
 ַא : רחָאי ז"ראפ סעשטנערב יד ןופ

 -ביול ,סלוקס-וידנָאט ,סמואעסיול רָאבוול ,ןענָאוטוקמוד ,סרושטקעל
 -םיונ יד רַאפ עפליה ןוא עציטש ,סדנַאֿפ-ןַאָאל ;טווז ןייא ןופ סירער
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 דנַאה ענעפָא ןַא ןוא סרעבמעמ ענעגָאלשעגרעדינ ןוא עקנַארק ,עדנעדויל

 טָא -- ;טייז רעטייווצ רעד ןופ ןעפורפיוא יימרַאּפ ,סקיורטס עלַא רַאפ

 -רַאפ ענייז וצ ןצ טלעטש קלָאפ סָאד סָאװ ,טרָאּפער ןופ לכה ךס רעד זיא

 (*.ןָאשנעװנָאק רע ד וצ רעמערט

 זוא קנערח יד ,ןעטַאגעלעד יד ךיז ןעבָאה ,טרָאּפער ַאזַא ךַאנ

 "עג ,ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא ןעטַארטרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,"?יאפ

 .גיד'בוט םוי רהעמ ,ןעביוהעג רהעז טלהיפ

 ייב עטימָאק לאנַאשייקוידע רעד ראפ רעבענּפָא-טכיראב רעד

 .יקסווָאלטישז .ח .רד ןעוועג זיא ,ןָאשנעװנַאק רעטפ רעד

 ןופ עיצאדנעמַאקער יד זיא סע גיטכיוו טייוו יו גידנעזייוונַא

 -קאוורעד יד ואוו ,ןעלהוש ןעבָאה וצ עטימָאק לאנַאשייקוידע רעד

 ,ןעזעל ןוא ןעביירש שידיא ןענרעל ןענעק ןעלָאז סרעבמעמ ענעס

 ,לַאווק ןערעכיז א ןופ סייוו רע זא ,טקרעמַאב אחרוא בנא רע טָאה

 -אפלאנַא ןענייז רעדילנטימ .ר .ַא יד ןופ טנעצַארּפ גיצרעפ סָאד

 .ןעביירש טינ שידיא וליפא ןענעק סָאװ ,ןעטעב

 םיורג ןעפורעגסיורַא טָאה גנוטּפױהַאב ס'יקסווָאלטישז .רד

 .ןעדרַא ןופ רעוהט ןוא רערהיפ עגידלַאמעד יד ןעשיווצ גנונערפיוא

 .ר .ַא ן'פיוא גנוגידיילַאב א ראפ טכַארטַאב סָאד ןעבַאה ייז

 -טישז טָאה ,.ר .ַא םוצ ךילדנייפ ןעוועג זיא סָאװ ,עסערּפ יד

 סע טָאה יז .ךאלרעלעט ףיוא ןענַארטוצ גנוטּפױהַאב ס'יקסוואל

 ןעגעג ןוא טייז ןייא ןופ .ד .ַא םעד ןענעג טצונעגסיוא שיאנאמעד

 "ױהעגנַא ךיז טָאה סע .טייז רעטייווצ רעד ןופ יקסווַאלטישז .רד

 זיא סע .ןעגנורהעלקרעדזענענ ןוא "ןעגנורהעלקרע, ןופ הרדס א ןעכ

 םעיינ א ןענעװ טדערעג ןיוש טָאה'מ זא ,טייוו ױזַא ןעגנאגעג

 ,גניר רעטײברַא ןיא "םרוטש.
 דלאב לייוו ,ןעטלאהעגנָא ננאפ טינ רעבא טָאה םרוטש רעד

 דע תמא רעד ןעבױהעגנָא דיז טָאה ןָאשנעװנַאק רעט14 רעד ךָאו

 ןיא טקורעגּפָא ץלא טָאה סָאװ ,ריעפא-ביורטנייוו יד --- םרוטש

 .דנורגרעטניה

 לַארענעשזד ,ביורטנייוו טָאה ,זַאשנעװנַאק רעט15 רעד ףיוא

 .טַאהעג טינ העד ןייק ןיוש ,רעטערקעפ

 עלַא יו איפלעדַאליפ ןיא ןעמוקעג ביורטנייוו זיא לעיציפָא

 .ןָאהטעג טינ ןיוש ךַאז ןייק ןעטרָאד רע טָאה ,רעבָא שיטקַאפ ,רהָאי

 -ראפ יד ןיא ןעשימ טינ ךיז לָאז רע ,ןהעזענ טָאה עוויטוקעזקע יד

 .1918 ,יאמ ,"דנוורפ, (*
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 ןיא געט ענייז זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה ןיילַא רע ןוא ,ןעגנולדנַאה
 ןעסיוטשעג טינ ךיז טָאה ןוא עטלהעצענ ןענייז גניר רעטיײברַא
 ,טנָארפ םוצ

 -עג עוויטוקעזקע יד ןיא ,תוחכ ענענייא טימ ,ן'ביורטנייוו ןהָא
 טָאה יז טינ .סעיציזַאּפ ערהיא ןעגידייהטרַאפ וצ ךַאוװש וצ ןעוו
 אלימב טָאה יז ןוא ,סולפנייא םעד טינ ןוא רענדער יד וצרעד טאהעג
 ,הכרעמ עטונ ןייק טאחעג טינ ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא

 -עוו ,ןעזיוועגנָא ןעמייהנעגעלענ ערעדנַא ייב ןיוש ןעבָאה רימ
 רעט12 רעד ףיוא טלעדנַאהעג ךילכעזטּפוה ךיז טָאה סע סָאװ ןעג
 .ןערזח'רעביא טינ ַאד סע ןעליוו רימ .ןַאשנעװנַאק

 זיא ,ןעניוא יד ןיא ןעטרַאװעג ןעמעלַא ךיז טָאה סָאװ ,ךַאז ַא
 ןופ ןעסילש םייב טדערעג טינ טָאה ביורטנייוו סָאװ ,סָאד ןעוועג
 .ןַאשנעװנַאק רעד

 -אה דס א .ןערהָאי ןוא ןערהָאי ןופ הקזח ןייז ןעוועג זיא סָאד
 -עג טינ גנורהעלקרע םוש ןייק ןעבָאה ןוא ,טרעדנואוועג דיז ןעב
 םעד טסואוועג ןיוש רעבָא ןעבָאה "עטנעהַאנא יד .ןעניפעג טנעק
 רעד ךָאנ געט רַאַפ ַא ,ךיילנ טפרַאדַאב טָאה סאו ,דוס ןעגירעיורט
 ןעכַאזרוארַאפ טעוװ דוס רעד זַא ןוא ,ןערעוו טקעלּפטנַא ,ןָאשנעװנַאק
 קוסּפ םוצ ןיוש ן'בורטנייוו רעבירעד ןעבָאה ןוא ,תורצ גינייוו טינ
 .ןעזָאלעגוצ טינ

 סָאװ ,ןעטקנוּפ יד טא ןעסייהענטוג טָאה םודנערעפער רעד
 :ןָאשנעװנַאק ןעט12 רעד ףיוא ןערָאװעג ןעמונעגנַא ןענייז

 -וקעוקע רעד ןופ ןערעוו ןָאהטעג לָאז טייברַא-סנָאוצַאזינַאגרָא יד,
 ןוא ,1018 רהָאי ןיא יוװ יווַא ,סעטימָאק טקירטסיד ןוא יטיס ךרוד וויט
 ןופ עמוס יד ןערעוו טגיליוװַאב 1014 רהָאו ןיא לָאו טויברַא רעזעיד רָאפ

 .ראלָאד דנעזיוט 8

 לעטרעיפ ןעבעגבָא ןעלָאז סעטומָאק וטוס רעדָא טקירטפיד יד .2

 עכילרהעי-לעטרעיפ וד ןצ טייקגיטעהט רעייז ןופ ןעטכירַאב עכילרהעי

 -עג סעטימָאק וד ןאוו ,טדָאטש רעד ןוא סעשטנערב וד ןופ ןעצנערעפנַאק

 .ךיֹו ןענופ

 עטלהָאצַאב ןעלעטשוצנָא ,טכער סָאד ןעבָאה לָאז וויטוקעוקע יד 8
 "ופעג סע טעװ יז ןעוו ,טיײברַא-סגָאיצַאזונַאגרָא וד ןָאהט וצ ןעשנעמ
 .גומוונ ראפ ןענ

 טםייברַא-סנַאוצַאזינַאגרָא רַאֿפ ןעצונעב ךיז לָאז ןויטוקעזקע יד 4
 "עק סע לָאז ןוא ,רהָאו ןעגורָאפ ןופ ןעבילבעג זוא סָאװ ,דלעג םעד טימ
 .םאומַאר ראפ ןעטלַאה סע טעוו יז ווו יווַא ןעכעגסיוא ןענ
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 ןייא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,שזדרַאל טע סרעבמעמ ןהעצפופ .5

 סע טעוװ ווימוקעזקע יד ןעוו ,שטנערב ַא ןעדליב ןענעק ןעלָאז ,טדָאטש

 -רַאפ ןענעק שודראל טע סרעבמעמ ןעלָאז ךיוא ;גיטיונ רַאפ ןעניפעג

 .שטנערב םעיינ ַא ןעדנירג וצ סרעבמעמ עיינ להָאצ יד ןיא ןערעוו טנעבײר

 -עק לָאז עשימָאק טקירטסיד רעדָא יטוס ַא ןופ דילגטימ ַא 8

 רעבמעמ ַא רהָאי ןייא ווו רעגינעוו טינ זיא סָאװ ,רעכלעזַא רָאנ ןייז ןענ

 ןעכלעזַא זַא ,ןענעקרענא טעוו וויטוקעזקע יד ןעדייס ,גניר רעטייברַא ןופ

 .ןעניפעג וצ ךילגעמנוא זוא

 -רָא ןעלעיציוּפָא ןעכילטַאנָאמ םעד ןעבעגוצסיורַא ןעטסָאק יד ?

 -וא טינ 1914 רהַאי םעד ןיא ןעלָאז ,"דנוירפ , םעד ,גניר .ברַא ןופ ןַאג

 .ראלאד דנעזיוט ןהעצ ןופ עמופ יד ןעגיוטשרעב

 רעד רעטנוא ןיוז לָאז "דניירפ, ןופ ןָאיצַארטסינימדַא יד 8

 רעד רעטנוא ןייז לָאז ןָאיצקַאדער יד ןוא וויטוקעזקע רעד ןופ טכיזפיוא

 .עטימָאק סערּפ רעד ןופ טבכיופיוא

 םערּפ רעד ןופ טלהעוורע טרעוו רעטערקעט סנָאיצקַאדער רעד 9

 עטרינימָאנ ןופ עטסיל ַא טוג טסיוה וויטוקעזקע יד יוו ,םעדכָאנ ,עטימָאק

 טימ ןעבירשעג ןערעוו ןעלקיטרַא טייל יד ;טמַא ןעזיד רַאפ ןעטַאדידנַאק

 .היטוקעזקע רעד ןופ גנומיטשוצ רעד

 לָאז ,טייברַא לאנָאשייקוידע רַאפ 1014 ןופ טעשזדוב רעד 0

 | .רהאי א ראלָאד 2,000 ןייז

 לָאז ,ןאשנעוונָאק רעט14 ,רעטסקענ רעד וצ גנוטערטרַאפ יד 1

 .סרעבמעמ 800 עדעי ןופ טאגעלעד 1 :ןייז

 .לַאפ ביורטנייוו רעגירעיורט רעד

 ,ןעטכיזבַא עטסעב יד טימ ןוא ןעגנונפָאה עטוג טימ ,ןעדירפוצ,

 -וצרעביא ,רעטרע ערעייז ףיוא ןערהַאפוצ ןעטַאנעלעד יד דךיז ןענייז

 ,טגָאזעג ןעוועג זיא'ס סָאװ ,ץלא רעביא סרעבמעמ יד וצ ןעבענ

 .איפלעדַאליפ ןיא ןַאהטעג ןוא טדערעג

 טייצ טאהעג ךָאנ ךיז ןעבָאה ןעטַאנעלעד יד רעדייא ,רעבָא

 ןיא רענוד ַא יוװ זיא ,זַאשנעװנַאק רענינַאט 8 רעד ןופ ןעהורוצסיוא

 זַא ,העידי עכילביולגמוא עכילקערש יד ןעמוקעג ,גָאט ןעגינוז ַא

 -עג ןעוועג טינ ןיא ,ןעדרַא ןופ ץרַאה עמַאס סָאד ,רעטנעצ רעד

 (*,"דנוז

 איפלעדַאליפ ןיא ןָאשנעװנָאק עכילרחעי עט18 יד : סקַאז .ש .א (*

 .1918 ,ינוי ,"דניירפ , ,(קילברעביא רעניימעגלַא)
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 -עּפש) ,"םטרעוורַאפ, ןיא זיא ,ןאשנעונַאק רעד ךָאנ ךָאװ ַא
 טכילטנעפערַאפ ,ץַאלּפ םענעהעזעגנָא ןַא ףיֹוא ,("דניירפ, ןיא רעט
 : גנורהעלקרע עדנעגלַאפ ןערָאװעג

 --:גנור רעטייברַא ןופ סעשטנערב ןוא טרעבמעמ עלַא וצ

 -סע לארענעשוד יוד ןופ גניטימ טניָאשוד םויב | דניורפ עהטרעוו
 יעג ןעסָאלשַאב ויא ,יַאֹמ ןעט-21 ןופ ,סעטימָאק לָארטנָאק ןוא וויטוקעז
 ןופ רעטערקעפ לַארענעשזד סלַא ביורמנייו .י ןערידנעפסוס וצ ןערָאװ
 .גנור רעטייברַא

 -ווז ןעגַאלק יוו םעדכָאנ ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאב ווא גנורידנעּפסוס יד
 טנעמשודענעמסומ ןוא ן'ביורטנייוו ןעגעג ןערָאװעג טכַארבעגנוורַא ןענ
 -רעטנוא גנור רעטייברַא ןופ טנעטנואקַא רעד .ןעמווחנעגעלעגנַא-דלעג ןיא
 -ענעשוד יד ןוא ,סופָא ןיא ןעטנעמוקָאד יוד ןוא רעכיב וד טצעי טכוז
 "ָֿבֲא םונ ףויוורעד ךָאנ ןענעק סעטימָאק לָארטנָאק ןוא עוויטוקעזקע לָאר

 .ןעטייהלעצנייא ענייק ןעבעג

 עטכיורבסימ וד ווא ,טסואװַאב טצעו זוב זיא סע טייוו יו ףיוא

 סדנַאב רעטנוא טהעטש ביורטנייוו .ו .רַאלַאד דנעזיוט 8 ויב 4 ןופ עמוט
 .ןופרעד רעדוול טוינ לעיצנַאנופ םעוו גנור רעטווברא רעד ןוא

 רעד ואוו ,שוריּפ ןעסיורג ַא טימ טיילגַאב זיא גנורהעלקרע יד
 ,טרערעגמורַא רעטיירב טרעוו לַאפ רעצנַאג

 -אק וויטוקעזקע : גנווהעלקרע רעד רעטנוא ןעבירשעגרעטנוא
 .גניר רעטייברַא עטימַאק לָארטנַאק ,גניר רעטײברַא עטימ

 ןיא ןעריסַאּפ ךַאז אזַא לָאז סע ,ךילביולגמוא ןעוועג זיא סע
 -צעל יד רַאפ זיא רעכלעוו ,ן'ביורטנייוו טימ ,רהעמ ךאנ ןוא ,.ר .א
 .עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ ןייב-ןעקור רעד ןעוועג רחָאי 7--8 עט

 ןעכַאטשעג טָאה טקַאפ רעד ןוא ,טקַאפ ַא ןעוועג רעבָא זיא סע
 .ןעניוא יד

 ! םערוטש ַא ןעביוהעגנַא ךיז טָאה ,ונ
 -נאפ וצ ןעביוחעננא ןעבָאה סרעקיק עלענַאיסעּפָארּפ ךדס ַא

 -לֵַא םעד טימ ןעמוקענסױרַא זיא ןעמ ,רעסַאװ ענטומ ןיא שיפ ןעג
 : טנאזעג טָאה רענייא ."ָאס וי דלָאט יַא, : לעטרעװ ןָאשקעלע ןעט
 -עג םאזקרעמפיוא טָאה רע, ;רעטייווצ ַא ,"טקרעמַאב טָאה רע?
 א ןוא ,ןַאר ןוא ןַאד טגָאזעג טָאה רע, :רעטירד ַא ,טכַאמ
 ? ענידלושטימ יד ןענייז רעװ, :טנערפענ רָאנ םָאה רעטרעיפ
 ןעבאה םנעניל ןוא תוישעמ ןוא "? רעפלעהסיורַא יד ןענייז רעוו
 ןעזיירק ענעדעישראפ ןיא ןערילוקריצ וצ ןעגנַאפעגנַא
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 טהעטשרַאפ ,ןעבָאה גנוגעװַאב-רעטיײברַא רעד ןופ םיאנוש יד

 ןוא "ןעסָאנעג יד ןעשיווצ גנוריסַאּפ, רעד ןופ תחנ ןעבילקעג ,ךיז

 ,לַאטיּפַאק ןעגָאלש וצ טכוזעג ןעבָאה

 םינ זיא טיפַא ןיא זַא ,העידי יד טָאה אפונ דניירפ יד ףיוא

 ערעדנַא יד ענייא טָאה ןעמ .,ךילקערש טקריוועג ,רשכ ןעננַאנענוצ

 ךיז ,ןעדימעגסיוא טָאה ןעמ .ןעגיוא יד ןיא דיילג ןעקוק טנעקעג טינ

 -לושטימ ַא יו טלהיפעג ךיז טָאה רענייא רעדיווטעי .ןענעגעגַאב וצ

 לארענעג םוצ ןעיורטוצ ַאזַא טָאהעג טָאה רע סאו ,טימרעד ,רעגיד

 .רעטערקעס

 ץנַאג רשפא ,רעדיוװ ,ןעבַאה ןעטנעמעלע עלענַאיציזַאּפָא יד

 .ףניר .רַא ןיא םעטסיס עדנעריטסיזקע יד טכַאמעג גידלוש ,ךילרהע

 ןעבָאה םעטסיס-גנוטלַאװרַאפ םעיינ ַא ןופ רענידייהטרַאפ יד

 יד ןיא םעד ןיא גידלוש זַא ,םיתפומ ןוא תותוא טימ ןעזיווַאב

 .גניר רעטײברַא ןיא גנוטלַאװרַאפ ןופ עמרַאפ

 -לַאװ יד ףיוא ןעפרָאװעגפױרַא ץְלַא ןעבָאה רעדיוו "עגנויק יד

 ."עט

 עגנויג יד טינ ןעוו זַא ,טרעפטנעעג "עטְלַא, יד ףױרַאד ןעבַאה

 "נעטש ןעכַאמ עגנוי יד .ןעמוקעג טינ חרצ ןייק וצ טלָאװ ,"הרבח

 -ץנַאניפ יד וצ ןעבענּפָא גיחור טינ דךיז ןעק ןעמ ןוא לעבָארט גיד

 .גניר .,רַא ןופ ןעטייהנגעלעגנַא

 "רַא יד ןעװ זַא ,ןעירשעג ןעכַאה סעקינ'עטימָאק טייטס יד

 םייטס יד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגּפָא טינ טלָאװ טײברַא סנַאיצַאזינאג

 .טריסַאּפ טינ גניר .רַא ןיא ןעכַאז ענױזַא ןעטלָאװ ,סעטימַאק

 רַאנַאז ןעבַאה ןעטנעיצַאּפ םוירַאטינַאס ענעדירפוצמוא יד

 אלימב ןוא תורצ עלַא ןיא עטימָאק םוירַאטינַאס יד טכַאמעג גידלוש

 .הרצ ביורטנייוו רעד ןיא ךיוא

 -ַאה ,ןושל ןעגָארקעג ןעבָאה ןעטנעמעלע עלענָאיציזַאּפָא עלַא

 ןעועג זיא ייז ייב סָאװ ,ץלַא טדערעגמורַא רעדָא טדערעג ןעב

 .ועצרַאה ן'פיוא

 ,קרַאטש ױזַא ןוא טעטרַאװרעמוא ױזַא ןעוועגנ זיא ּפַאלק רעד

 םהיא טעװ גניר רעטייברַא רעד סָאד ,טכודענּפָא ריז טָאה סע זַא

 .ןענַארטרעבכירַא ןענעק טינ

 רעטײברַא רעד .עטסיזמוא ןַא ןעוועג זיא ארומ יד רעבָא

 ערעדנַא עלַא ןופ יו ,סיזירק ביורטנייוו םעד ןופ סױרַא זיא גניר

 .רעסערג ןוא רעקרַאטש דָאנ ,ןעסיזירק עגידרעהירפ
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 ךיילג ןעבָאה ןוא ןָאהטעג םענ ַא ךיז ןעבָאה רעוט-סקלָאפ יד
 -יכַארָאמעד ןעדעוו טינ ןעלָאז סעשטנערב יד ,ןעלטימ טדנעוועגנַא
 -ייוו ןהענ ןוא טריצילטמָאק ןערעוו טינ לָאז דנואוו יד זַא ןוא ,טריז
 ,רעט

 ןעפורעג עטימָאק לָארטנָאק ןוא וויטוקעזקע יד ןעבָאה ?כ םדוק
 ןעמ עכלעוו ,האופר עטסואווַאב יד -- ץנערעּפנַאק עלעיצעּפס ַא
 ,הרצ תע ןַא ןיא ןָא טעדנעוו

 םעד ,תבש ,קרָאי-רינ ןיא ןעמוקעגרַאפ ןיא ץנערעפנַאק יד
 .אניסַאק ראטס וינ ןיא ,1913 ,ילוי ןעט-18 םעד ,גאטנוז ןוא ןעט2

 : ץנערעטנַאק רעד ןופ גנונדרַא-סעגַאט רעד
 ,סעטימָאק לָארטנַאק ןוא וויטוקעזקע ןופ גנורהעלקרע .1ח
 / -עלעד ןופ דנעהעטשַאב ,עטימָאק רעד19 ַא ןופ גנולהעוורע 2

 -רַאֿפ רעד ןֹופ סרעבמעמ ןעוועג טינ לָאמנייק ןענייז סָאװ) ןעטַאג
 סרָאטידַא ייווצ רעדָא םענייא ןעמיטשַאב ןעלָאז עכלעוו ,(גנוטלַאװ
 ."סיפִא ןופ םעטסיס עצנאג טָאד ןעטכארטַאב וצ

 ןעדנענלאפ רימ ןעניפעג ,(1913) ,"רניירפ, רעמונ ילוי ןיא
 | ; ץיטַאנ ןעלעירָאטידע

 ."ץנערעפנַאק רעד וצ טרָאװ א,

 עטימַאק לָארטנָאק רעד טימ עוויטוקעזקע יוד סָאװ ,ץנערעּפנָאק יד,
 ,לָאה ָאניסַאק ןיא ,ולוי ןעט-18 ןוא ןעט-12 םעד ףיוא ןעמַאזוצ ןעפור
 רעהטימעג וד .טייקגיטכיוו רעריוהעגנוא ןופ ןייו לעפיוווצ ןהָא טעוו
 .לַאפ-ביורטניי םעד ןעגעוו גיהורנוא רעטסייג ֹוד ,טגערעגפיוא ןענייז
 ןעגעוו ןעסעומשוצכרוד ךיז טייקגידנעווטיונ עסיורג ַא ךיז טלהיפ סע
 םינ רָאט גנוטלַאװרַאפ רעד וצ פישרעבמעמ רעד ןופ יורטוצ רעד .םעד
 ךָאנ רימ ןעזומ גנוריסַאּפ רעגירעיורט ַאזַא ךָאנ .ןערעוװ טכַאוװשעגּפָא
 םידשח ןוא עסינעדנעטשרַאפסימ עלַא ןוא ןעהייר ערעזנוא ןעסילש רעגנע
 .ןערעוו טגיטייזַאב ןעפרַאד

 ךיז ןעסַאלעג ןוא גיהור ןעלעוו ןעטַאגעלעד יד וַא ,ןעּפָאה רימ
 -ביוו סרעדנָאזַאב זיא טייצ ַאזַא ןיא .ןעגנולדנַאהרַאפ וד וצ ןעטלַאהרַאפ
 רעדָא רעד ףיוא עפריוורָאפ טימ טינ .טולב סעסויה ןעדוימוצסיוא גיט
 ,ןעלטימ ןעכוז ן'טימ רָאנ ,ןעגיטפעשַאב ךיז ןעמ ףרַאד עטימָאק רענעי
 ןענעק טינ עלעפ עגירעיורט עניוזַא ןעלָאז טפנוקוצ רעד ןיא יוזא יװ
 .ןעמוקרָאפ רחעמ

 ,ןעמוקרָאפ טפרַאדַאב טינ ךַאז ַאזַא טָאה זנוא ויב זַא ,תמא זוא סע
 ןערעװ טכעװשרַאפ טינ לַאפ ןייק רַאפ ןענעק ןעלאעדיא ערעונוא רעבָא
 ןיא גנוריסַאט עווד וַא ,רָאלק ןעוייו טעוװ ץנערעפנָאק יד .םעד ךרוד
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 "רעטייברַא רעזנוא טצומשַאב טָאה סָאװ ,קעלפ רעגוצנויא רעד ןעוועג

 םיוא דנואוו יד ןוא ןערעוו ןעשַאוװעגבָא וומ קעלפ רעזיד .טלעצעג

 . ןערעוו טלייהרַאפ רעהירפ סָאװ זומ םזינַאגרָא ןעגיטכעמ רעזנוא

 ןעלעיצעּפס ןופ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ טכירַאב רעלופ רעד

 ןעביג ַאד .1913 ,טסוניוא ,"דניירפ, ןיא טקורדענ זיא ץנערעפנַאק

 :עניצסיוא עניטכיוו ענינייא רעביא רָאנ רימ

 .יץנערעפנָאק רעלעיצעּפס רעד ןופ טרָאּפער ,

 יד ןופ רענייא ,ןַאמדלעפ דניירפ ןופ טנעפערע טרעוו ץנערעפנַאק וד,

 טרעלקרע עדער רעצרוק ַא ןיא .עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ ןעטַאגעלעד

 רעד ףיוא ןערָאװעג ןעפורעגנעמַאוצ זיא ץנערעפנָאק עויד סָאד ,רע

 -וורט יד יוװ םעד ךָאנ .ר .א ןופ סעשטנערב עגינייא ןופ גנורעדַאפפיוא

 -ַארפ רעד ףיוא .ןערָאװעג טכולטנעפערַאפ זיא גנוריסַאּפ ביורטנייוו עגירע

 ? ןעבעגעג ץנערעפנָאק רעויד טרעוו טכער ַא רַאפ סָאװ ,טַאגעלעד ַא ןופ עג

 עטבער ענייק טָאה גנולמַאורַאפ עויד סָאד ,ןַאמדלעפ דניירפ טרעפטנע

 רהיא , .עסילשַאב עכלעוו דנעגריא ןעמהענוצנָא רעדָא ןָאהט וצ סָאװטע

 עלַא טָאװ ,סָאד ןערעהוצסיוא םוא ,רעהַא ןערָאװעג ןעפורעגנעמַאזוצ טייז

 -רע וצ ךיוא ןוא ןעמטרָאּפער וצ ךייא ןעבָאה ןעעטימָאק עדנעטלַאװרַאפ

 ."ןעכוורעטנוא סייק יד לָאז עכלעוו ,ןָאשימָאק רענ19 ןייא ןעלהעוו

 ןוא רעדנעציֹורָאפ סלַא טלהעוורע טרעוו 69 שטנערב ןופ ,רקנמ .רפ

 -עמערקעס סלַא .ןַאמרעשט-סייװ סלַא ,19 שטנערב ןופ קורבנווטש דנוורפ

 .-גייוו .רפ ןוא 906 .רב ןופ גרעבדלָאג .רפ ,טלהעוורע םעדכָאנ ןערעוו ער

 .110 .רב ןופ גרעב

 טרעוו ,ןעטַאגעלעד 8 ןופ דנעהעטשַאב ,עטימָאק לעשנעדערק סלַא
 ;206 .רב ,ןאמלעטיימ ;7 .רב ,ןניל ;4/ .רב ,ָאריּפַאש :טלהעוורע

 .86 .רב ,ןָאדנָאל ;18 .רב ,זוארק

 :םעטיול גנונדרָא סעגַאט רענעמונעגנָא רעד

 .עמימָאק וויטוקעזקע רעד ןופ גנורהעלקרע

 .עמימָאק לָארטנָאק רעד ןופ גנורהעלקרע

 .וקסועשטניוו דניירפ ןופ גנורהעלקרע

 .גנורהעלקרע ס'יקסוועשטניוו וצ ןעטרַָאװטנַא

 .ןענָאוצַאלעּפרעטנוא

 .ןענָאיצַאלעּפרעטניא ףיוא ןעמרָאװטנַא

 .עטימָאק רע-18 ַא ןופ גנולהעוורע

 00 *1 סג סא ט= סס וס ו+ .ןעטַאגעלעד ןופ סנָאשוידנעמַאקער
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 .רפ ,עטימָאק וויטוקעזקע רעד רַאפ טכירַאב ַא ּפָא טיג רעטשרע רעד
 רעמיא ךיז טָאה ביורטנויוו להָאובָא סָאד ,טרהעלקרע רע .רעמשטערק
 טאהעג םהיא וצ ךָאד ייז ןעבָאה ,טייקגיסעלכַאנ ןיוז טומ טנעכיוצעגסיוא
 רע .סיפָא ןוא רעשזדענעמ ןוא רערהיפ ןעבולטנערָא ןַא וצ יוו ,ןעיורטוצ
 עסיוועג טרחיפעגניוא ןוויטוקעזקע יד טָאה סנעטצעל סָאד ,ךיוא טרעלקרע
 ַא סָאד ןוא טנעמטרַאּפעד טיפענעב-ןעטיוט םעד ןיא ןעגנורעסעבסיוא
 -עג טקעדעגפיוא ןעיירעלדניווש יד ןענייז ןעגנורעטעבסיוא עזעיד קנַאד
 ןעמלאהעג ןעבָאה ןעמרָאפער עזעיד ןעוו ,טיוצ רעבלעז רעד ןיא .ןערָאװ
 םעד ןופ ןערָאװעג טרימרָאפניא ייז ןענייז ,ןערעוו טרהיפעגנייא ןיא
 ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ווא סָאװ ,האולה עגידרַאלָאד 200 ַא ןעגעוו רָאטידָא
 רעד .גנור .רַא ןופ רעכיב יד ןיא גיטנעק טונ זיא ןוא "סטרעוורָאפ ,
 -וצ ץנַאג ןעוועג זיא ,ןעבעגעג םעד ףיוא טָאה ביורטנויוו סָאװ ,רעפטנע
 -ָאועג ןעמונעג טכַארטַאבנַא ןוא זיא סע ןעוו ,לעיצעּפס ,דנעלעטשנעדירפ
 -ָאוװעג ןעסָאלשַאב ןַאד זיא ךָאד .טייקכילטקניּפנוא עניימעגלַא ןייז ןער
 רע ,סיּפָא ןיא רעשזדענעמ רעד ןייז רהעמ טינ לָאז ביורטנייוו סָאד ,ןער
 ן'ביורטנייוו ןעבָאה ןעגנורהיפנויא עיינ יד .רעטערקעס ןיולב ןייז לָאז
 -עוו טקעדטנע טזומעג ןעבָאה םישעמ ענייז סָאד ,עגַאל ַאזַא ןיא טלעטשעג
 המַאר םעד ףיוא .גיטכעדרַאפ ןערָאוועג ןַאד זוא גנוטלַאה ןייז ןוא ,ןער
 טלעטשעגנָא ןַאד ןענייז ,ןָאדנָאל עסָאנעג ,גניר .רַא ןופ רעיָאל םעד ןופ
 ןעבָאה ייז .ן'ביורטנייו ףיוא ןעבעג וצ גנוטכַא ,סוויטקעטעד ןערָאװעג
 -דנַאה עלענימירק ענייז ןעגייצרעביא ןעלָאז סָאװ ,עזיײװַאב ענייק רעבָא
 -נָאק רעטצעל רעד רָאפעב געט עכילטע .ןעלעטשוצ טנעקעג טוג ,ןעגנול
 -עגסווא טינ ןגעעוו ןיילּפמָאק ַא םיפָא ןיא ןעמוקעגניירַא זוא ןאשנעוו
 .קרָאו ןונ ,גניר רעטייברַא 200 שטנערב ןופ טיפענעב ןעטיוט עטלהָאצ
 .טלהַאצעגסיוא סלַא טנעכיוצרַאפ ןעוועג רעכיב יד ןיא ויא סָאװ
 טעטקַארטסניא ןעבָאה ןוא ,ןעדלוד טנעקעג טינ ןיוש ייז ןעבָאה רהעמ
 ןעגניירבניירַא ןוא גנוכוזרעטנוא ענעמַאקלָאפ ַא ןעבַאמ וצ רָאטידָא םעד
 -נָאק רעד ןופ ןערעקמוא ךיז ןעלעוו ייז ןעוו ,טייצ רעד וצ טרָאּפער ַא
 -נָאק רעד ויב סָאװ ,סָאד ךיוא ןיוש ךיז טרעלקרע טימרעד .ןָאשנעוו
 ףיוא דשח רעד ביוא ,טסואוועג םינ טמיטשַאב ךָאנ ןעמ טָאה ןאשנעוו
 ,איפלעדַאליפ ןופ גידנעמוק .עדנירג עכלעוו דנעגריא טָאה ן'בורטנייוו
 ןעבָאה ווז .סופָא ןיא ן'בורטנייו ןעפערט וצ טעטרַאװרע ייז ןעבָאה
 סָאװ ,ןעגנוגידלושַאב יד ףיוא גנורעלקרע ןַא ןעבעג לָאז רע וַא ,טרַאוװעג
 -ער סרָאטידָא ןעטלעטשעגוצ םעד ןופ ןערָאװעג טנַאקַאב ייז ןיוש ןענייז
 טָאה ביורטנייוו ןוא רעביארָאפ געט עכילטע רעבָא ןענייז סע ןעוו .טרָאּפ
 .טעטוידַאב סָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ויז ןעבָאה ,טרהעקעגקירוצ טםינ ךיז
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 זיא םייק יד .רעטערקעס סלַא ןערָאװעג טרידנעפסוס ןַאד זיא ביורטנייוו

 זיא גנוריסַאּפ יד ןוא ינַאּפמָאק דנָאב רעד וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא

 .עסערּפ רעד ןיא ןערָאוװעג טכולטנעפערַאפ

 סָאד טמוקַאב ,עוויטוקעזקע רעד ןופ ןַאמרעשט ,ףָאדיװייד דניירפ

 רָאנ ,רענדער רעטשרע רעד סָאװ ,עבלעז סָאד יונעג טרעלקרע רע .טרָאװ

 "רע רע .סמוטַאד ןוא ןערעפיצ ןָא טיג רע .ןעטייהלעצניוא רהעמ טימ

 ן'ביורטנייו ףיוא דשח םעד ןעכוורעטנוא ןופ טייברַא יד סָאד ,טרעלק

 ,שטַאגלב :4 ןופ עטימָאק ַא וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא זיא

 טיובראעג טָאה עטימָאק עועיד .ףָאדיװייד ןוא ןאהרוק ,ןירושו

 .טלויאעג טינ טייברַא רעד טימ ךיוא ךיו טָאה ןוא ליטש ץנַאג

 ינָאק רעד וצ טרָאּפער םעד ןעטיירגוצ ןיא ןעטלאהעג ןַאד טָאה ביורטנייוו

 -ערברעטנוא טנעקעג טינ טייברַא ןייז ןיא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,ןָאשנעװו

 -ָאוװעג גיטרַאפ טרָאּפער םעד טימ זיא ביורטנייוו ןעוו ,טייצ רעד וצ .ןעכ

 -ַאב ,ענויא ךָאנ ןוא 206 שטנערב ןופ עגַאלק יד ןעמוקעגניירַא זוא ,ןער

 "יד ףיוא ךיז גידנעציטש ."סייק ווָארטסא, ןעמָאנ םעד רעטנוא טסואוו

 ןעגנַאפוצנָא דלַאב טרידנעמָאקער רָאזיײוװדַא לעגיל רעד טָאה ,סעסייק עז

 ינָאק רעד וצ טנעהָאנ וצ ןעוועג רעבָא ןיוש ןיא סע .גנוכוזרעטנוא ןַא

 -נוא יד לָאז רָאטידָא רעד סָאד ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא סע ןוא ןָאשנעװ

 ךיוא .ןָאשנעװנָאק רעד ייב ןייז טעוװ ביורטנייוו ןעוו ,ןעכַאמ גנוכוזרעט

 ,ןָאשנעװנָאק רעד ןופ גודנעמוק רַאגָאז סָאד ,טגייצרעביא ףָאדיוװייד .רפ

 ףיוא סיפַא םעד טָאה ביורטנייוו זַא ,טאהעג טינ גנונהַא ןייק ייז ןעבָאה

 -עג טינ םופָא ןיא געט עכילטע זיא ביורטנייוו ןעוו .ןעזָאלרַאפ רעמיא

 רעבָא זיא סע ..ןופרעד גנוטיידַאב יד ןענַאטשרַאפ ייז ןעבָאה ,ןעמוק

 ,טסואוועג ביורטנייוו טָאה ןענַאװ ןופ :עגַארפ יד ןעמואוושעגפיורַא

 רַאב םוצ ןעמוקעג ייז ןענייז ,גידנעקנעדבָאנ ?טעטרַאוװרע םהיא סָאװ

 ;טסואוועג טונ גנוכוזרעטנוא רעד ןופ עקַאט טָאה ביורטנייוו סָאד ,סולש

 םהיא ןעלעוו ןעמרָאפער סיפָא עיינ יד סָאד ,רעכיז ןעוועג רעבָא זיא רע

 גידנעגויצנָא ,טגידנע רענדער רעד  .ברַאפ רעגיטכיר רעד ןיא ןעגיוצסיורַא

 ,ןערָאװעג טרהיפעגנייא סנעטצעל ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעסעברַאפ יד ףיוא

 .ןהעשעג טינ רהעמ ןעלָאז ןעגנוריסַאּפ עכלעזַא םוא

 ץנערעפנָאק רעזיד ףיוא סָאד ,טעטכירַאב עטימַאק לעשנעדערק יד

 .דנַאל ןופ סטיוטס ענעדישרַאפ ןופ ןעטַאגעלעד 967 טלעמַאורַאפ ןענויז

 ןעטָארטרַאפ ןענייז סעטימָאק-סגנוטלַאװרַאפ עיינ יד יא ,עטלַא יד יא

 ךרוד עטימָאק סערּפ יד .עטימָאק רעדעי ןופ 8 וצ : ןעטַאגעלעד 19 ךרוד

 ןעטַאגעלעד 980 ,ןעמַאזוצ ,טַאגעלעד 1

 ןָא טגנַאפ ,עטימָאק לָארטנָאק רעד ןופ רעטערקעס ,ןורושי דניורּפ
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 רעד .טרַאּפער ס'טרעבָארּפ רָאטודָא ןופ גנוזעלרָאפ רעד טימ טכירַאב םעד

 ןעלייהט עטירד ןוא עטשרע יד :טנָאשקעס 4 ןיא טליוהטוצ זוא טרָאּפער

 טָאה גניר רעטייברַא רעד עכלעוו ,עכלעזַא --- ןעטסולרַאפ עוויטיזָאּפ ןענייז

 עמוס עויד .ןעקעד טצעי ןעפרַאד רימ עכלעוו ןוא ןערָאלרַאפ ךילקריוו

 -סווא רעד טימ ,ןערָאװעג ןעמונעגנעמאזוצ זיא ןוא 98,7198.58 טפערטאב

 וצ טגנאלַאב ןעבָאה סָאװ ,רעדלעג ןופ ,םעטיוא ןעגיצנווא ןיוא ןופ עמהַאנ

 -ער ןורושו .רפ .רעדולגמימ גניר רעטייברא ענעברָאטשרַאפ ןופ םישרוו

 -עגסווא טפרַאדעג ןעבָאה רעדלעג יד ןעמעוו וצ ,וד םווא ויברעד טנעכ

 גירנעשלעפ ןעגָארקעגנירַא ביורטנייוו טָאה רעדלעג יד .ןערעוו טלהָאצ

 עזעיד ןיא .טגנַאלַאב ןעבָאה ייז ןעמעוו וצ ,יד ןופ ןעטפורשרעטנוא יד

 וד ראפ טעטקעלָאק 9808.00 יוד ןערָאוװעג טנעכערעגנוורא ךיוא זיא ןעמוס

 .סרעקרָאװ טנעמרַאג עדנעקוורטס

 ןעטלַאהטנע ,טרָאּפער םעד ןופ ןעלייהט עטרעיפ ןוא עטייווצ יוד

 -יז ןייז םינ ןענעק רימ עכלעוו ןיא ,עכלעזַא ,ןעטסולרַאפ עטפַאהלעפייווצ

 ןעמ טנהָאמ סלַאפנעדעי .טיג רעדָא ןערָאלרַאפ סע ןעבָאה רימ ביוא ,רעכ

 -עג רעהַא .ןעלהָאצ םינ סע רימ ןעפרַאד ךילגלָאפ ןוא טינ זנוא ןופ סע

 .ז .א עטלעטשעגנָא וצ סירַאלַאס ,םליב ענעדעישראפ ראפ רעדלעג ןערעה

 טלהָאצעגסיוא ןענייז ןעמוס עויד זַא ,טביולג עטימָאק-לָארטנָאק יד .וו

 .ןעמפירשרעטנוא ןוא סטיסער עגיטיונ ֹוד רעבָא ןעלהעפ סע ; ןערָאװעג

 טלָאװ ,ןערָאװעג טלהָאצעגסיוא טינ ךילקריוו ןעטלָאװ רעדלעג עזיד ןעוו

 ןופ סע טנהָאמ ןעמ סָאװ ,רעבָא טקַאפ רעד .טנהָאמעג זנוא ןופ סע ןעמ

 טפערטַאב עמוס עזיד .עטלהָאצַאב ןענייז ויז זַא ,זייוװַאב ַא זיא ,טינ זנוא

 .97000.00 םורַא

 -צעל רעד .געיל רָאבייל ןופ 9801 ןופ קעשט ַא ךיוא טנָאמרעד רע

 זנוא וצ ךילקריוו זיא קעשט ַאוַא ,ןעגייצרעביא טנעקעג טינ טָאה רעט

 טיסער טַאװירּפ ַא זיא ערעייז עזייווַאב עגיצנייא יד .ןערָאװעג טקישעג

 -רַאפ ויא עמוס עזעיד ךיוא זַא ,טביולג עוויטוקעזקע יד .ן'בורטנייוו ןופ

 ןיוש ןעמוקעגנָא ןענויז םמוילק עגינווא ךָאנ ...ן'בורטנייוו יוב ןעבילב

 -עג טכילטנעפערַאפ ןיוש ןענייז ןעגנורוסַאּפ עגירעיורט יד יו ,םעדכָאנ

 ענעדישרַאפ רַאפ סעשטנערב ענעדושרַאפ ןופ סמיילק ןענייז סָאד .ןערָאװ

 .9500 עּפַאנק טפערטַאב ןוא ןעגנולהָאצ

 -גוסעלכַאנ רעד קנַאד ַא סָאד ,גנוניומ רעד טימ זיא ןירושי דנוורפ

 יעג טקעדעגפיוא םישעמ ס'ביורטנייוו ןענייז ,עוויטוקעזקע רעד ןופ טייק

 יד ןַײיו סָאד ,טעטּפיוהַאב רע .ןייז טנעקעג טָאה סע ווו ,רעטעּפש ןערַאװ

 ןיא סָאװ ,סייק עסיוועג ַא ןעגעוו טעטכירַאב טייצ ןוא טלָאװ עוויטוקעזקע

 ףענעלק ןעוועג ןעטסולרַאפ יִד ןעטלָאװ ,ןערָאװעג טלעדנַאהרַאפ ייז ןופ

 ,91000 טימ ןעטסגינייװמַא



 תנור רעטווברא ןופ עטכישעג וד 560

 .סנעגרָאמ רהוא 9  ,גאטנוז ,גנוציז עטייווצ

 . ןַאמרעשט םיוװ 112 שטנערב ןופ ,קורבניימש דניירפ ,ןַאמרעשט

 .484 .רב ןופ רעטוולש

 רעד :גנורחעלקרע רעד טימ ןָא טגנַאפ שטַאגלוב דנוורפ

 רימ סָאװ ,לויהחמ ןייא זיולב ןעזעוועג זיא  דנָאפ טנעמואדנע

 ,טלהָאצַאב גנַאל ןיוש רימ ןעבָאה עגירעביא יד .ןעקעד טצעי ןעפרַאד

 םַא טצעי טריסערעטניא ךייא סָאװ רעבָא .גודנעסיוו םינ ןופרעד ןיולא

 .עגידלושטימ טאהעג טָאה ביורטנייוו ביוא ,ןעסיוו ןצ זוא ןעטפרהעמ

 ,עגידלושטימ עטקעריד ןייק ןעוועג טינ ןעניוז סע ביוא ,עדנוורפ ,סעו

 .עטקערידנוא ןעזעוועג רעבָא ןענייז

 -עלש ,גנור רעטייברא ןופ רעטלאהכוב רעגידסלָאמאד רעד

 ס'ביורטנייוו ןעגעוו ןעשינערעהוצנָא ןעבעגעג לָאמ עלעיפ טָאה ,רעגניז

 -וקעוקע רעד וצ ןעגנורעדָאפ עסיוועג טלעטשעג טפָא טָאה רע .ןעגנורהיפ

 .ןעזָאלרַאפ וצ סיפָא םעד גיטרַאפ ןעזעוועג להָאמ עלעיפ ויא ןוא עוויט

 -וליוװַאב עטגנַאלרַאפ סָאד ןופ סָאװטע לָאמ םעדעי רעבָא םהוא טגעלפ ןעמ

 מָאה רע .ןעביילברַאפ סיפָא ןיא רעטייו טגעלפ רעגניזעלש ןוא ןעג

 סָאװ ןיא ,סָאד ןעדיימרַאפ וצ ןעבעגנייא ךָאד ךיז טעוו םהיא זַא ,טפָאהעג

 ,טגייצרעביא רעבָא ךיז טָאה רע ןעוו .ןעוועג דשוח ן'ביורטנויוו טָאה רע

 .ןעוָאלראפ םופָא םעד רע טָאה ,ןעגנולעג טינ םהיא טעוו סָאד זַא

 ןופ ןעגנוציז ענעו ןופ ןעלָאקָאטַארּפ יד ןעזעלעגרָאפ ןערעוו סע

 גינעוו יוװ סיורַא ןעטרָאד ךיז טגייצ סע ןוא ,עטימָאק וויטוקעזקע רעד

 .רעטערקעס םעד וצ טַאהעג ןַאד ןעבָאה רעטלַאוװרַאפ יד ןעיורט וצ

 .טרָאװ סָאד טמהענ ,.ר .ַא ןופ רָאטידַא רענעזעוועג ,יקסוועשטניוו .מ

 -נעטהעגרַאפ ,ךרוד םהיא טזעל רע ןוא רענעבירשעג ַא זיא טרָאּפער ןייז

 ןעלדניווש ןוא תובנג עלַא סָאד, טוייװַאב רע .טייצ ןעדנוטש ויווצ גיד

 רהעמ טינ ןיוש זיא רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןערָאװעג ןעגנַאגַאב ןענויז

 לייוו ,טרָאּפער ןעזיד טגנערב רע .ןעדרָא םעד ןופ רָאטידָא רעד ןעזעוועג

 ,טביולג ןוא טפנוקוצ רעד ןיא ןעגניירב ןעצונ לעיפ ןעק רע זַא ,טביולג רע

 .ןערעוו וצ טנַאקַאב םעד טימ גניר .ברַא םעד רַאפ גיטיונ רהעז זיא סע זַא

 ןייז ףיוא טצ'טשעג טרעוו טרָאּפער ןעויד ןופ לייהט רעניילק ןייא זיולב

 ,תודע ךרוד ןערעוו ןעזיוועב ןענעק רעבָא ןעטקַאפ עטסרהעמ וד .ןורכז

 יד טימ ךיוא ןוא סמוטַאד ןוא ןערעפיצ טימ ןערעוו טגיטעטשַאב ןענעק

 .ר .א ןופ ןעלַאקָאטַארּפ

 ,עגינעי יד ךיוא יקסוועשטניוו דניירפ טרעפטנע גנַאג ןווא רַאפ

 ןעגנַאפעגנָא עסערּפ רעד ןיא גנורעלקע רעטשרע ןיוז ךָאנ ןעבָאה עכלעוו

 רע ןעוו ,ןַאד טכילטנעפערַאפ טינ ןעטקַאפ יד טָאח רע םוראוו ,ןעיירש וצ



 1 לנורר עמווברא ןופ עמכושעג יד

 ןעגעג גנוגידלושַאב ַא סָאד ,טביולג רע .ןערָאװעג טנַאקַאב ווו טומ זיא

 -רַאטש ָאד ןענייז סע ןעוו ,ןַאד רָאנ ןערעוו טכַאמעג ןעק ,ןוא"טוג-ןעמעוו

 ךיז ןעמ ןעק לַאפ ַאוַא ןיא .ןעיוב ןענעק לָאז ןעמ סָאװ ףיוא ,עזייװַאב עק
 .ןעזָאלרַאפ טינ דשח ַא ףיוא ךיז ןעק ןעמ ,ןעציטש טינ ןעלהיפעג ףיוא

 םהיא ןעמ ןעק ,דיהי ַא ,תיבה:לעב ַא ייב טפערט סָאד ,רע טגָאז ,ןעוו
 וצ סָאלש רעדנַא ןַא טימ ךיז ןעהטַאר םהיא ןוא ןעכַאמ םַאוקרעמפיוא
 ןעשיווצ .ןעוועג שרעדנַא ץנַאג רעבָא סע ןיא ,לַאפ ןעויד ןיא .ןעגרָאזַאב
 ןעגנוהיצַאב יד ןענייז םהיא ןוא .ר .ַא ןופ רעכעג-ןָאט עגידסלָאמאד יד
 טייקמַאזקרעמפיוא רעייז ןעהיצ ןוא עכילדנוורפ עכלעזַא ןעוועג טינ רָאג
 ןוא רעכַאמ-לובלב סלַא ןערעוו וצ טמַאדרַאפ ןעסווהעג טלָאוװ ,דשח ןייז וצ
 ןעקיטש ןעוועג זיא ,ןָאהמ וצ ןעבילברַאפ זיא םהיא סָאװ ,עגיצנווא סָאד

 .גָאטהעוװ םעד ךיז ןיא

 .גָאטומבָאנ 2.90 ,גנוצוז עטורד

 .רפ ,ןַאמרעשט סייו ;897 .רב ןופ ןאּפשנורג דניורפ ןַאמרעשט
 .80 .רב ,סמַארביוא

 -עג לָאז גנורהעלקרע ס'יקסוועשטניוו סָאד ,רָאפ טגָאלש מַאגעלעד א
 -רַאפ לָאז ןוא טעלפיל רעדנוזַאב ַא ןיא רעדָא ,,,דנוורפ , ןיא ןערעוו טקורד
 -רָאפ רעזיד .גניר רעטייברַא ןופ סרעבמעמ יד ןעשיווצ ןערעוו טלייהט
 טיג רע לייוו ,ןעטסעטָארּפ ןוא עטַאבעד עגיציה ַא רהעז סיורַא טפור גַאלש
 .ןערעפטנערַאפ וצ ךיז עטגידלושַאב יד טייקכולגעמ יד טינ

 -רעביא ןוא ןעגיהורַאב וצ ךיז עדנעזעונַא וד טעב ןַָאדנָאל עסָאנעג
 ןייק עטגידלושַאב יד ןעבעג וצ טינ ןעוועג טלָאװ סע שירַאברַאב יו ,טגווצ
 סָאד ,קנַאדעג םעד סווא טקירד רע ןוא ,ןערעפטנערַאפ וצ ךיז םייהנעגעלעג
 ,ןעהייר ערעזנוא ןופ םענייא טימ ןעפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא רעד
 ךיז גנולמַאזרַאפ רעזיד טייהנעגעלעג ןייק ןעבעג טינ טעוו ןוא טינ ףרַאד
 .טנעגולעטניאנוא סלַא ןעגווצוצסיורַא

 ביורטנייו סָאד ,טנעקיול ,2 שטנערב ןופ ,גרעבנוווו דנוירפ

 -בַא טינ סלַאפנעדעי .עגודלושטימ רעֹדָא רעפלעהטימ טַאהעג טָאה
 סָאװ ,ףעירב םענעפָא ןַא טימ סע טגנווצרעביא רע .ךילטכיז
 טימ ,עטיב רעד טימ ןוא ןעקורד וצ "סטרעוורַאּפ , םעד ןעטעבעג טָאה רע

 ,טרעלקרע רע .שטנערב םענעגווא ןייז וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע רעכלעוו
 -נייק ן'ביורטנייוו ןעגעג ןעגנוגידלושַאב ענייז טָאה יקסוועשטניוו סָאד
 -נָאק רעזיד ייב ןָאהטעג סע טָאה רע יו ,ןָאט ַאזַא ןיא טכאמעג טינ לָאמ
 רעמיא טינ סָאד ,טעטּפיוהַאב ןוא עליפשיוב רע טגנערב ךיוא .ץנערעפ
 עלופ ,עליפ .טלעדנַאהַאב סעקשטנעה ענעדויז טימ ן'ביורטנייוו ייז ןעבָאה



 ֿגנֹור רעטייברא ןופ עטכושעג וד 868

 -ויל רע .ןעכאז ענעדישרַאפ ראפ ןערָאװעג טלעדַאטעג ייז ןופ רע זיא לָאמ

 -וצ ןעועוועג טינ זיא עוויטוקעזקע עגידטסלָאמאד יד סָאד ,טינ טנעק

 ןיילא יקסוועשטניוו סָאד ,רעבא טגָאז רע .ן'יקסוועשטניוו טימ ןעדירפ

 -ביוו יד ןָאהט ןיילא ןעטלעז טגעלפ רע .ןעועוועג גידלוש םעד ןיא זיא

 -ָאה עכלעוו ,סקריולק ענערהַאפרעגוא ןעלעטשנָא טגעלפ רֶע .טיוברא עגיט

 .ןָאהטעג םהיא ראפ ןעב

 -עג ןעבעגעגרעביא זיא סָאװ ,רעטעל םעד רָאפ טזעל ןאמדלעפ .רפ

 זיא רעטעל רעד .עוויטוקעזקע רעד וצ יורפ ס'ביורטנייוו ןופ ןערָאװ

 .נֹור רעטיוברַא ןופ סרעבמעמ עלא וצ ןוא עטימָאק רעד וצ טריסערדַא

 ,טרהעלקרע ןוא עגַאל ןייז ןופ ביורטנויוו טלהעצרעד רעטעל ןיא

 .ןענע'בנג'ַאב וצ .ר .ַא םעד טאהעג טינ ןענוו ןיא לָאמנייק טָאה רע סָאד

 טייקכילגעמ יד טאהעג רע טלָאװ ,טאהעג ןעניז ןיא אי םע טלָאװ רע ןעוו

 טָאה רע ןעוו ,ןאד וליפא ןיוש סראלָאד רעדנעזיוט עליפ ןעמענרַאפ וצ

 סָאװ ,טייצ רהאי 8 יד ראפ .ןהעגוצקעווא םיפָא ןופ ןעסָאלשַאב טאהעג

 -עג וורט ןוא ךילרהע רע טָאה ,רעטערקעס לארענעשוד ןעוועג זיא רע

 טָאה ,לַאפוצ רעכילקילגנוא ןייא .ר א םעד ןופ ןעסערעטניא יד טנעיד

 ןוא סרעשטואוו ,שעק ןיא עמוס עסיורג ַא :טכאמעג בנג א ראפ םהיוא

 ךָאנ טפומעג טָאה םיּפָא רעד ןעוו ,ןעגנאגעג ןערָאלראפ ןענייז סטיסער

 -הירפ ןווא רע טָאה ,טירטס יסנעלעד ןיא גידנעויז ןיוש ...טירטס יסנעלעד

 יד ןופ םענייא ןעטעבעג טָאה רע .ןעפָא ףיוס םעד ןענופעג ןעגרָאמ

 -ראפ ךילניישרַאו טָאה רענעי ןוא ןעסילשראפ וצ ףייס םעד סקריולק

 ןעגעוו טָאה רע .ןעגנַאגעג ןערָאלראפ ןַאד זיא עמוס עשביה ַא .ןעסעג

 -וקעזקע רעד וצ ןעטרָאּפער וצ גיטיונ ראפ ןענופעג טינ גנוריסאפ רעזיד

 ןייז טיול ,עמוס ענערָאלראפ יד .טביולגעג טינ םהיא טלָאװ ןעמ .עווימ

 טפרַאדעג טָאה םעד ךָאנ דלַאב .98,000 ןופ רהעמ סַאװטע זיא ,גנונעבער

 רע ןוא טנעמטרַאּפעד סנערושניא םעד ןופ גנוכוזרעטנוא ןא ןעמוקרָאפ

 ןוא ןעגעוו ןעבוז וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע .ןעקעד טוומעג דלעג סָאד טָאה

 ןייז ..טינ םענייק םעד ןיא טגידלושַאב רע ..ןעכָארקראפ ּפמוז ןיא זיא

 ןעד ,ןעגידייטרַאפ וצ טינ ךיוא ךיז טכוז רע ..סיורג רעבא זיא קולגנוא

 , .-.} רעסערג ךָאנ זיא ןעכערברַאפ ןייז

 רשוח טגעלפ דנאמעי ןעוו סָאד ,טלהעצרעד ,8 .רב ןופ ,הטימס .רֵפ

 ,ןערעוו טכַארבעג טינ עזייווַאב ענייק לָאטנייק ןעגעלפ ,ן'ביורטנייוו ןייז

 ןא טגנערב רע .טכערעג ןעבילבעג רעמיא ביורטנייוו ןיא ךילגלָאפ ןוא

 -נייו טגָאלקעג טָאה רעבמעמ א סָאװ ,רעדרָא-ײנָאמ א טימ טנעדיצניא

 ןיא ביורטנייוו זיא ,טגייצעגסיורַא רעהכָאנ ךיז טָאה סע יו ןוא ן'ביורט

 "אב וצ טינ וליפא טזָאלרעד סעכלעזַא .גידלושנוא ןעוועג לַאפ ןעזיד
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 ס'ביורטנייוו סָאװ ,סָאד ךיז טרעלקרע םעד טימ ןוא ,דשח ןייק ןעפַאש

 .ןעמוקעגפיורַא טינ גנונדרָא-סעגאט םעד ףיוא לָאמנייק זיא טייקכילרהע

 םיורטנייוו זַא ,טנעמטייטס סע'שטַאגלוב טנעקייל רעמשטערק .רפ

 רע .טאווירּפ עויטוקעזקע רעד ןופ עגינייא טימ ןעגארפ ןעלטעס טגעלפ

 ןעגנוגידלושַאב יד ןעוו ,ןַאד סָאװ ,םעד טימ עוויטוקעזקע יד טגידויטרַאפ

 -נָא טינ עוייוַאב ענייק ןענייז ,ןערָאװעג טכאמעג ן'שטאגלוב ןופ ןענייז

 -סוועשטניוו סָאד ,גנורהעלקרע רעד טימ טגידנע רע .ןערָאװעג ןעבעגעג

 ליפיוו ,ליפ יווַא ףיוא ןערָאװעג ןעמוגעגנָא ןענייז סנָאשיײדעמָאקער ס'יק

 .ןעוועג ךילגעמ זוא סע

 יד טריוירעטקַארַאכ רע .טרָאװ סָאד טמענ ןָאדנָאל ריאמ עסָאנעג

 ןייז טכער טינ טעוװ סע זא ,טביולג רע .ץנערעפנָאק רעד ןופ ןעגנוציז

 וד ןיא סָאד ,קנאדעג םעד טימ ןענאד ןופ ןהעגוצקעווא ןעטַאגעלעד יד ןופ

 "וקעוקע יוד ויא ,רעטערקעס ןעוועג זיא ביורטנייוו ןעוו ,רהָאי 8 עטצעל

 זנוא ןעשיווצ ןענייז סע .םינלזג ןוא םיבנג ,רעביור ןופ ןענַאמשאב עוויט

 ןוא ןעריקנַאב ןעשיווצ סָאד ,טזייװַאב קיטסיטַאטס יד .ָאטינ םיבנג ןיוק

 -רהע טינ רהעמ לָאמ בלאה א ןוא ייווצ ָאד ןענייז עטייל-סנַאניפ ערעדנַא

 -וקעוקע יד ןיא .ןענָאיצַאזינאגרָא רעטייברא יד ןעשיווצ רעדייא ,עביל

 טוימ ,דנוירפ עליפ ןעברָאוװרע ךיז רע טָאה גניר רעטייברַא םעד ןופ עוויט

 .ץלָאטש זיא רע עכלעוו

 ןייא ןיא ןעטלַאהעג ןעמ טָאה גָאט ןעצנַאג םעד ןופ ףיולראפ ןיא

 ןיא ןעטלַאהעג טָאה ןעמ ;ןעטיווצ םוצ םענויא ןופ ןעיורטסימ ןעכוז

 טינ טלָאװ סע ביוא ,טגערפ רע ןוא ,ןערעדנַא םעד רענייא ןעלדיז ןייא

 .ןערָאװעג ןעגיוושרַאּפ טלָאוו גנוריסַאּפ עצנַאג יד ןעוו ,רעסעב ןעוועג

 -נעגעלעגנא עזיד ןעלהעוורע וצ ןאשימָאק א ןעמוקעג רעהא טייז רהיא,

 -רעטנוא יד טכַאמ ;רעלענש סָאװ סע עשז-טוהט ,"ןעכוזרעטנוא וצ טייה

 ןופ ןייזלהָאוװ םעד ראפ ןעטייברא רעדיוו ןעמַאזוצ עלא רימָאל ןוא גנוכוז

 .ר .ַא

 .סדנעבא רהוא 7 ,גנוציז עטצעל ןוא עט4

 -- ןאמרעשמיסויוו ;15 .רב ןופ ,רעבליזנייפ דניירפ --- ןאמרעשט

 .ָאגַאקיש ,99 .רב ןופ ,ןָאסנענעב

 -ביורטנייוו עגירעיורט יד ךילקערש יו ,טרעלקרע ןאמרעשט רעד

 ראפ סָאו ןוא ,סעשטנערב-ירטנָאק יד ףיוא ןעפורעגּפָא ךיז טָאה גנוריסַאּפ

 טצעי ןעהעג רימ סָאװ ,ןָאשימָאק רעד ףיוא ןעגעל ווז טכיוועג ַא

 ןעפלעה טעוו ןאשימָאק עזיד וא ,גנוניימ רעד טימ זיא רע .ןעלהעוורע

 רעכלעוו ןיא ,עגַאל רערעווש רעד ןופ ןעכירקוצסיורַא גניר רעטייברַא םעד
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 ןוא ,גנוריסַאּפ-ביורטנייוו רעכילקילגנוא רעד ךרוד ןעכָארקרַאפ זיא רע

 .עגארפ רעזיד ןיא טסנרע ץנַאג ןייז וצ ןעטַאגעלעד יד טעב רע

 ןאשימָאק יד ווו ,ןַאלּפ ןעדנעגלָאפ רָאפ טגָאלש 69 .רב ןופ רקנמ .רפ

 : ןערעוו טלהעוורע לָאז

 ,ןעטַאגעלעד 3 --- קראיונ ווָא טווטס ,ןעמאגעלעד 4 --- יטוס קראיונ

 -קענָאק ,ןעטַאגעלעד 9 --- יוריושזד וינ ,ןעטאגעלעד 9 --- איניוווליסנעּפ

 -עלעד 1 --- זיאָאנוליא ,טַאגעלעד 1 --- דנעלירעמ ,ןעטאגעלעד 9 -- טוקיט
 .ןעטאגעלעד 19 -- ןעמַאווצ .טָאג

 ַא ראפ סָאװ ,עגארפ רעד רעביא עטַאבעד א ךיז טלעקיווטנע סע

 -העמ .ןערעוו ןעבעגעג ןָאשימָאק רעזיד לָאז סע עטכער עכלעוו ןוא טכַאמ

 טרעוו ןָאיצולָאזער עדנעגלָאפ ןוא טרָאװ סָאד ןעמהענ ןעטַאגעלעד ערער
 :ןעמונעגנָא גימוטשנווא

 עלופ סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק רע18 יד סָאד ,ןעסָאלשַאב סע ייז,

 ןופ םעטסיס יד ךיוא ,טייהנעגעלעגנא עצנאג יד ןעכוזרעטנוא וצ טכער

 -ָאלשַאב ךיוא סע ייז .סנָאשיידנעמַאקער עגיטיונ יד ןעכַאמ ןוא סיּפָא

 ערעייז עלא ןעמהענוצנָא טעטכילפרַאפ שילַארָאמ זיא .זקע יד סָאד ,ןעס

 ןענעק טינ סנָאשיידנעמָאקער יד טעװ .זקע יד ןעוו .סנָאשיידנעמָאקער

 .םודנערעפער א וצ ןעקיש ןַאד סע ייז ןעלָאז ,ןעמהעננָא

 ןופ עסילשַאב ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןעקורד ךיוא ףרַאד .זקע יד

 טכער סָאד ךיוא טָאה ןָאשימָאק עזיד .םרָאפ-ךוב א ןיא ןָאשימָאק רעזיד

 ןעלעוו ייז סָאד ,ייברעד טרהעלקרע .זקע יד .סרָאטידיוא ןעלעטשוצנָא

 .גלָאפרע ןַא ראפ גנוכוזרעטנוא עזיד ןעכַאמ וצ םוא ,סעכילגעמ סעלא ןָאהט

 :עדנעגלַאפ ןערָאװעג טלהעוורע ןענייז עטימָאק רע19 רעד ןיא

 .רב ,שטיר .א ;148 .רב ,ןייפ .מ :ןעטַאגעלעד 4 ,יטיס קרָאיונ

 .195 .רב ,טַארנארק .א ;87 .רב ,קאלב .א 7

 -טעהגניב ,298 .רב ,ידָארב .מ :ןעטַאגעלעד 8 ,קרָאיונ ווָא טייטס

 .ינאבלָא ,199 .רב ,ןייטשנייוו ;זויקאריס ,828 .רב ,ןייטשרעווליז ; ןָאט

 ; אופלעדאליפ ,19 .רב ,קורבנייטש .ה : ןעטַאגעלעד 9 ,אינייווליסנעּפ

 .ןואטנעלא ,280 .רב ,יקספעראד .מ

 ;ןעווייה-וונ ,484 .רב ,רעשיילפ .א :ןעטַאגעלעד 9 ,טוקיטקענָאק

 .דרָאפטרַאה ,18 .רב ,רעווליזנייפ .נ

 -רעווא .ה ; קרַאונ ,107 .רב ,קעה .א : ןעטַאגעלעד 9 ,יוריושזד וינ

 .קרַאונ ,98 .רב ,ךַאב

 .רָאמיטלאב ,67 .רב ,יקסווָאבוד .8 :טַאגעלעד 1 ,דנעלירעמ

 .ָאגַאקיש ,169 .רב ,ןָאסנענעב .ל :טַאגעלעד 1 ,ויָאנולוא
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 -וװָארּפ ,14 .רב ןופ ףָארעזייר דניירפ טלהעוורע ךיוא טרעוו סע
 טייטס זיָאנוליא ןופ טַאגעלעד רעד לַאפ ןיא טוטיטסבָאס סלַא ,.א .ר ,סנעד
 .ַאשימָאק רעד ןופ ןעגנוצוז וד ייב ןייז דנעועוונא ןענעק טינ טעוו

 עטימַאק רעופ יד

 רעד ףיוא טלהעוורע ,(ןאשימַאק רעדָא) עטימַאק רע19 יד
 םייברא רהיא ןצ ןעטערטענוצ ךיילנ זיא ,ץנערעפנַאק רעלעיצעּפס
 רעבמעטּפעס ןיא גנורהעלקרע ןַא טזָאלעגסױרַא םעד ןעגעוו טָאה ןוא
 .(1915) "דניירפ, רעמונ

 -ענ קרַאטש טײברַא רהיא ןיא רעבָא זיא עטימָאק רע19 יד
 ףיוא דלענ ןעבָאה טפרַאדַאב יז טָאה לכ םדוק .,ןערָאװעג טרעטש
 .תואצוה ערהיא

 .ר .א ןופ עטימָאק סנַאיצַאלעּפַא ןוא ןָאשוטיטסנַאק ,ָאֲאל יד
 ןענעק ,רעדילנטימ יד ןופ המכסח רעד ןהֶָא זא ,ט'נקסּפ'עג טָאה
 ףיוא ןערעוו טכַאמעג טינ ןעבאנסיוא עכילנהעוועגרעסיוא ענױזַא
 -סיוא סָאד טינ טכער ןייק טָאה עוויטוקעזקע יד ןוא ,ןובשח רעייז
 -  .ןעלהַאצוצ

 א וצ ענארפ יד טקישענסיורא טָאה עוויטוקעזקע לארענעג יד
 ראלאד 1,000 ןעניליװַאב לָאז יז יצ ,םודנערעפער "לעשעּפס,
 .טינ רעדָא ,עטימַָאק רע19 רעד ןופ טייברא רעד ראפ תואצוה

 פהאצ עסיורג ַא טנילײטַאב ךיז טָאה םודנערעפער םעד ןיא
 עג טינ ,םודנערעפער ןעכילנהעוועג א ןיא יו רהעמ ,רעדילנטימ
 -נַאנ ןיא ,גינעוו רחעז ןעוועג זיא ןעמיטש םוצ םייצ יד סָאװ ,טקוק
 טינ טטָאלאב יד ןעקישוצניירַא טייקכילגעמ א טאהעג ןעבַאה ןעצ
 .סעשטנערב 804 יו רחעמ

 ,"ָאי, טימ טרעפטנעעג 6786 ןעבָאה ןעמיטש עטלחעצעג יד ןופ
 רע18 רעד ןופ גנוכוזרעטנוא רעד רַאפ תואצוה ןעגיליווַאב וצ .ח .ד
 ,ןעבענעג טינ וצרעד המכסח רעייז ןעבָאה 1148 זיולב ןוא עטימַאק

 טייצ רעצרוק א ןיא ןוא ,גינעוו ןעוועג זיא ראלַאד 1,000 יד
 טניליוואב טעטירָאיאמ רעסיורג א טימ םודנערעפער א טָאה םורַא
 ,ראלַאד 900 ךָאנ

 יז סָאװ ,תורצ לעסיבַא טאהעג ךיוא טָאה עטימַאק רע15 יד
 .נעג ,רָאטידוא רהיא סלַא ן'יקסוועשטניוו .מ טלעטשעגנָא טָאה
 טרעדישרַאפ ןיא רענגעג גינעוו םינ טאהעג טָאה יקסוועשטניוו .מ
 .גנולעטש עלענַאיציזַאּפָא ןייז ראפ ןעזיירק
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 "טנעפע רעד ןיא ןעריטסעטַארּפ וצ ןעגנַאפעגנַא ןעבָאה עכנַאמ

 טלעטשעגנַא טָאה יז סָאװרַאֿפ ,עטימַאק רע18 רעד ןענעג טייקביל

 -רַאפ רעלעיציפַא רעד ןופ רענגעג ַא זיא רעכלעוו ,ן'יקסוועשטניוו

 .ר .ַא ןופ גנוטלאו

 םקישעגסױרַא עטימַאק רע15 יד טָאה ןעטסעטָארּפ עזיד ףיוא

 טקורדעג ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,סעשטנערב יד וצ גנורהעלקרע ןַא

 ."דניירפ? ןיא

 רהיא טימ ןעגנַאגעגנַא זיא עטימַאק סגנוכוזרעטנוא רע15 יד

 ןעננולײטּפָא עלא טכוזרעטנוא םָאה יז .םישדח עכילטע טיײברַא

 טָאה ,רעטלאווראפ עיינ ןוא עטלא יד ןעדאלעגנייא טָאה ,.ר .ַא ןופ

 -עג בשימ ךיז טָאה .ןעטייהלעצנייא עלא ןעגעוו טגנערפענסיוא ייֵז

 -עג ןענייז עכלעוו ,זענַאזרעּפ עטנענימארּפ םתס עהייר א טימ ןעוו

 ינעוו א ןעניפענוצסיוא םוא ,גניר רעטיײברַא םוצ טנהַאנ ןענַאטש

 .עטכישעג ביורטנייוו ַאזַא ןעלָאהרעדיװ טינ לָאמא ךָאנ ךיז לָאז סע

 ײמַאק רע19 יד טָאה גנוכוזרעטנוא רהיא ןופ טַאטלוזער םעד

 ןיא ןעטייז"קורד 82 ןופ טכיראב ןעגנַאל א ןיא ןעבעגעגרעביא עט

 .(1914) "דניירפ, רעמונ לירּפא

 .ר .ַא ןֹופ רעוט עסיוועג טעװענַאשעג טינ טָאה טכירַאב רעד

 ,טייקגיסעלבאנ רעייז רַאפ ןוא ,גנולעטש ןוא גנורהיפ רעייז ראפ

 ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעדרָא ןיא ןעמרַאפער ענױזַא ןערהיפוצנייא

 הרוש עטשרעטנוא יד .,ןעגנוריסַאּפ ענױזַא ךילנעמנוא טכַאמענ

 -עג טינ ביורטנייוו טָאה רעפלעהטימ ןייק זַא :זיא טכיראב ןופ

 ליפוצ םהיא ףיוא ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא הרצ יד .טַאה

 ייוו ,דלעג רהעמ ךס ַא טלהעפ סע סָאד ,יירשעג רעד זא ,זעזָאלרַאפ

 םכירַאב רעד .תמא טינ זיא ,ןעדלאמענ ןעוועג זיא סע לעיפ

 .ר .ַא רעד סָאװ ,סעיצאדנעמַאקער ענעדישרַאפ טימ ךיז טגידנע

 ןופ םפנוקוצ רעד ןיא ןענערָאװאב וצ ךיז ידכ ,ןעמהעננא ףרַאד

 .ןעגנולָאהרעדיװ ענױזַא

 .גניר רעטײברַא ןיא עלָאר ס'ביורטנייוו

 .עסיורג א ןעוועגנ זיא גניר רעטײברַא ןיא עלַאר ס'ביורטנייוו

 רעזנוא ןיא רוגיפ עלַארטנעצ יד ןעוועג רע זיא דנַאנַאכָאנ רהָאי טכַא

 ןעדנובעגפיונוצ ךיז ןעבָאה ,ליונק א ןיא יו ,םהיא ןיא .ןעדרָא

 ןיא םייצ ןייז זיא  .םיוב ןעטגייווצרַאפ םעד ןופ םידעפ עלַא

 רע .גיטכעמ ןוא קרַאטש ,סיורנ ןערָאװעג גניר רעטייברַא רעד
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 ךיז טָאה רע :ןעסקאוװועגרעדנַאנַאפ ןחעש גידריווקרעמ ךיז טָאה

 ,טנייווצרַאפ טיירב -- טיירב

 טָאה ביורטנייוו ןעכלעוו בילוצ ,טנעדיצניא רעגירעיורט רעד

 גניר רעטײברַא רעד ,רעסעב רעדָא ,גניר רעטייברַא םעד ןעזָאלרַאפ

 רעד ןיא ערעירַאק ןייז טקאהעגרעביא ןוא ןעזַאלראפ םהיא טָאה

 -נוא ,גָאט ןעגינוז א ןיא ןעקלַאװ ַא יװ ,ןעמוקעג ןיא ,גנוגעווַאב

 .טעטרַאוװרע

 ענייז ףיוא קורדנייא ןערעווש ןעכילקערש א טכַאמעג טָאה םע

 ,טייברַא רעויטַארטסינימדַא ןייז ןיא ,םהיא ןעבַאה עכלעוו ,דניירפ

 ,רענגעג ענייז ףױט ןערערעווש א ךָאנ ןוא ,טציטשענ נידנעטש

 .ןעריקיטירק קראטש םחיא ןענעלפ עכלעוו

 ןעק ן'ביורטנייוו טימ זא ,טלעטשעגרָאפ טינ ךיז טָאה רענייק

 ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,סָאד ןעריסַאּפ

 -ערפיוא יד זא ,טניהוראב ךיז ןעבָאה ןעוורענ יד זא ,טציא

 ביורטנייװק רעשינגַארט רעד ןענעװו טליטשעננייא ךיז טָאה גנוג

 גנאל ןיוש זיא ןעדרָא ןופ רעּפרעק ןיא דנואוו יד ןעוו ,"ריעמא

 ןיא ,ןענַארקעג טָאה רע סָאװ ,טינש ןעפיט ןופ ןעוו ,טלייהרַאפ

 ,ןעסיוועג םענייר ן'טימ ןעמ ןעק טציא -- ַאטינ רכז ןייק ןיוש

 טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ םעד ןענעוו ןעדייר ;יטולבטלאק ,וויטקעיבַא

 טבעוועג ,ןעפיילש יד ןיא ,גידנעליוו טינ רשפא ,טעּפעשטרַאפ ךיז

 .דנאה רענענייא ןייז טימ

 ןָאט סע ן ע ז ו מס רימ רַאנ ,{ ע ג ע מס  רימ רָאנ טינ

 -קעיבָא ןעבעגרעביא -- עבאנטיוא רעזנוא וצ טכערעג ןייז וצ םוא

 ןעבענ ןעדיווטעי ןעזומ ריס .גניר רעטיײברַא ןופ עטכישעגנ יד וויט

 ---ם ה י א טרפב -- טייברא רעזנוא ןיא טמוק םהיא סָאװ ,קלח םעד

 רעדור םייב ןענַאטשעג רהָאי טכַא זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ םעד טָא

 .ןעדרַא ןופ ּפָאק רעד ןעוועג זיא ןוא

 סלא ןערָאװעג טלעטשעגנָא 1908 ןיא ןיא ביורטנייוו ןעוו

 .גנונעדרַא עניטיונ יד טלעפעג סיפָא ןיא טָאה ,רעטערקעפ ?ארענעג

 ןיא -- טגנאזעג ןעביוא ןיוש יוװ --- גייווצנעזַאר ,רענגעגרָאפ ןייז

 א טאהעג טָאה רעבָא ,רערושטקעל ,רָאטַאטינַא רעטונג א ןעוועג

 .ןעמעטסיס סיִפִא ןעגעוו העידי עּפַאנק ץנאג

 -וצרעדנַאנַאפ ןעביוהעגנָא ךיז .ר .ַא רעד טָאה טייצ רענעי ןיא

 טינ ןייֵלַא םגה -- ,שנעמ רעשיטקַארּפ סלַא ביורטנייוו .ןעסקַאוװ

 ןופ טנעמשזדענעמ רעד ןיא טָאה -- שנעמ םיִפַא רענערהַאפרע ןייק

 רע ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא .-."ןיאמ שי, א ןעפאש טוומענ סימי



 קנור רעטווברא ןופ עטפושעג 2 | 568

 טעװ םסיּפַא רעד זיב ,ןענרעל ךיז ,געוו םעיינ א ןעכוז טזומעג טָאה
 ךיז טָאה רע .םעטסיס ןעניטכיר א ףיוא ןערעוו טלעטשעגקעוװַא
 ,טייברַא רעד וצ ןעבענעגרעביא עיגרענע רעצנַאג ןייז טימ

 ; טלהעצרעד ןיילא רע סָאװ טָא

 ךלַאב ךיז ךיא בָאה ,סיפַא םעד ןעמונעגרעביא כָאה ךיא ןעוו,

 ןעוועג ןענייז ןעטייקגירעווש יד .ןעטייקגירעווש ןַא ןעסיוטשעגנַא
 -סקע ןעטסָאק טפרַאדעג טָאה גנורהיפנייא עיינ עדעי סָאװ ,סָאד

 .טַאהעג ארומ עוויטוקעזקע יד טָאה ראפרעד ןוא ,דלענ ארט

 וצ טניליוועגנייא אי ןיוש עוויטוקעזקע יד טָאה רעמַאט ןוא;
 ןענַאטשעג עטימָאק לָארטנַאק יד זיא ,תואצוה עניטיונ יד ןעכַאמ

 .געוו ןיא

 ,ןעכַאז עסיוועג ןעגרָאזַאב וצ טייצ ליפ ןערילראפ נעלפ ךיא;
 בָאה ךיא ; ןָאפעלעט א ךרוד ןהָאט טנעקעג טכייל טלָאװ ךיא סָאװ

 -עלעט א ןעלעטשניירַא לָאז ןעמ ,עוויטוקעזקע רעד ןופ טגנַאלרַאפ
 רימ ןוא ןעסָאלשַאב סָאד טָאה עוויטוקעזקע יד ,סיפָא ןיא ןָאפ

 םעד דלאב בָאה ךיא .,ןָאפעלעט א ןרעדרָא לָאז ךיא ,טריאורטסניא

 -מַאק ןַאפעלעט רעד וצ ןַאשיײקילּפא ןא טכַאמענ גָאט ןעטייווצ

 15 ןעלהַאצנייא טפרַאדעג ךיא בָאה ןַאשיײקילּפא םעד ייב ,ינַאּפ

 -טקענ םעד ףיוא .סיוארָאפ ןיא ןעטַאנַאמ 8 עטשרע יד ראפ רעלָאד

 וצ ןעסָאלשַאב ןערָאװעג זיא עטימַאק .טנַאק רעד ןופ גניטימ ןעט

 רימ טָאה .ק .ק יד .עוויטוקעזקע רעד ןופ םולשַאב םעד ןעריאטעװ
 15 יד זעמענוצּפָא ןוא ןאשייקילּפַא יד ןעפורוצקירוצ טריאורטסניא

 ןופ סולשַאב םעד ןערהיפוצכרוד טלייאעג טינ ךיז בָאה ךיא ,ראלַאד
 .וקע רעד ןופ גניטימ ןעטסקענ םעד ייב .עטימַאק לָארטנַאק רעד
 .ק .ק רעד ןופ ַאטעװ םעד ןערירָאנגיא וצ ןערָאװעג ןעסַאלשאב זיא
 ןיא ןעגנַאגעג ןיוש זיא סע) ןעלעטשניירַא ַאי ןָאפעלעט םעד ןוא

 בָאה ,ןעיירענירק וצ ןערהיפ טעװ סָאד זא ,גידנעהעז .,(עיציבמַא

 -ָאק עדייב יד ןופ גניטיס ןעכילטפַאשניימעג א ןעפורעג ךיא
 זיא סאד) .ק .ק רעד ןופ רענייא טָאה גניטימ םעד ףיוא ןוא סעטימ

 טימ זיא ןפוא םעד הוא .זקע רעד טימ טמיטשעג (סאלאוו ןעוועג
 -עט א ןעלעטשוצניירא ןערָאװעג ןעסַאלשעב ןעמיטש 8 ןענעג 0

 ,ןַאפעל

 טימ הרדט עיינ ַא ןעמוקעג זיא ,ןַאפעלעט ן'טימ טגידנעעג,

 עיינ עדעי .גניטנירּפ ענעדישרַאפ ןוא ןישַאמ גניטיירּפייט ַא

 ןערעסעברַאפ וצ םוא ,טרעדָאפעג ךיז טָאה סע סָאװ ,גנוטכירנייא

 טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג רָאנ זיא סע ביוא ,סיפַא ןיא םעטסיס יד
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 ,תורצ עסיורג טימ ןעמוקעננָא רימ ןיא ,עבאנסיוא רעטטסנעלק רעד

 ןערעפטנעראפ נידנעטש טזומעג ךיז טָאה עוויטוקעזקע יד לייוו

 ..טכאמעג טָאה יז סָאװ ,תואצוה עסיורג יד ןעגעוו

 "אס וצ ןהעזענ ןיילַא ךיא בָאה ,עימַאנַאקע טגנַאלַאבנא סאו,

 "אב ךַאז ַא נעלפ ךיא רעדייא :;ןעבַאנסיוא רענינעוו סָאװ ןעכ

 ןעק ןעמ יצ ,ןהעזעג ןיילא רעהירפ ךיא בָאה ,ןהָאט וצ ןעסילש

 זומ סע זַא ,ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד רעבָא ,םעד ןהַא ןעמוקסיוא

 -ןצכרוד ןהעזעג ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא ךיא בָאה ,ןהַָאטעג ןערעוו

 סדראק ַא טרהיפעגנייא ךיא באה יוזא .ןערהיפוצנייא ןוא ןערהיפ

 ךיז ןעבָאה סָאו ,סדרַאק עֶלַא יד טימ גידנעצונַאב ךיז ,םעטסיפ

 ןעוָאלעג ייז בָאה ךיא ,רהעמ טינ ,סיפַא ןיא טרענלַאװעגמורַא

 םענעגייא ןיימ טיול ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעטנירּפרעביא

 ."ןייזועד,

 "נערב יד ןופ ןעגנורהיפ יד ןערעסעבוצסיוא טכוזעג בָאה ךיא;

 "וַצ יד זַא ,טסואוועג בָאה ךיא לייוו ,ןעראטערקעס יד ןופ ,סעשט

 -גערב יד ןיא ךילכעזטפיוה ךָאד טגיל גניר רעטייברא ןופ טפנוק

 יד ןוא ןעטייב ןייא ןיא ךיז ןעטלַאה ןעראטערקעס יד זַא ,סעשט

 ןופ ףירנַאב ?לעקערב ןייק טאהעג טינ ןעבָאה ייז ןופ עטסרחהעמ

 .טײברַא רעייז

 וצ סרעבמעמ יד ראפ ניטיונ ןיא סע זא ,ןהעזעג בָאה ךיא;

 -עי יד ראפ סנעטסניניײװמַא ,,ר .ַא םעד טימ רהעמ ךיז ןענעקַאב

 -עמס ,ןענארפ עליפ ָאד ןענייז סע ןוא ,וויטקַא ןענייז עכלעוו ,ענינ

 ןעפראד ןוא ןענעק עכלעוו ,וו .ז .א עשינכעט ,ןענַארפ .ר .ַא עלעיצ

 לארענעשוד רעד זא ,,ר .א ןופ סרעבמעמ יד רָאנ ןעריסערעטניא

 ,סעשטנערב יד טיס רָאנ טינ ננודניבראפ ןיא ןחעטש ףרַאד סיפָא

 -רעטייברַא עניײמעגלַא יד זַא .סרעבמסעמ ענלעצנייא יד טימ רָאנ

 ,"עטיטש רעטייברא עיירפ, ןוא "סטרעוורָאפ, רעד יוװ ,עסעדפ

 ןעפרַאד ןוא טינ ןענעק ,"טלעוו-רעטיײברַא עשידיא,, ןוא "רעטייברַא,

 יד ןעריסערעטניא טינ ןעק סָאד לייוו ,רַאפרעד ץַאלּפ ןעבענּפָא טינ

 ,ננוטייצ רעד ןופ רעזעל ?חָאצ עסיורג

 .טנָאק ןוא ,זקע רעד ןופ סולשַאב א ןהָא ,ראטרעד בָאה ךיא;

 .קורטטניא ןוא ןעטפירשוצ ןופ ריירסיוא רעד רעטנוא ,עטימָאק

 גניר .ברַא, םעד ןעבעגוצסיורַא ןעגנַאפעגנַא ,סעשטנערב ֹוצ סעיצ

 רעד ןעטקַאװעגסױרַא רעטעּפש ןיא םע ןעכלעוו ןופ ,"ןיטעלוב

 ,"ךניירפ,

 טכארבעגנ עטימָאק וויטוקעזקע יד טָאה ,גאלשרָאפ ןיימ ףיוא,

 ;:סעיצאדנעטאקער עדנעגלַאפ ןָאשנעװנַאק רעד וצ
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 .רענימַאזקע לאקידעמ לארענעשזד א ןעלעטשוצנַא (

 ךיז לָאז סָאװ ,?אנרושז ןעכילטַאנָאמ א ןעבענוצפורַא (9

 .ןענַארפ גניר רעטייברא טימ ןעניטפעשַאב

 .עטימַאק-סנַאיצַאזינאנגרַא עטלהאצאב ַא (8

 ןערעקרַאטשרַאפ לָאז ןעמ זא ,טרידנעמַאקער ךיוא בָאה ךיא;

 ,דנַאפ-וװרעזער םעד

 זא ,גידנעהעז ןוא ,טייצ לעקיטש א סיִפָא ןיא גידנעייזּפָא;

 -עבעגסיוא ןוא טריזינַאגרָא דארג ןעסיוועג א זיב זיא סיִפִא רעד

 -ורפוצ ,רעגינעוו רעדַָא רהעמ ,ןהֵאטעג טרעוו טײברַא יד זַא ,טרעס

 ןופ עגַארפ רעד ןיא טריסערעטניאדאפ ךיז ךיא בָאה ,דנעלעטשנעד

 .םישרעבמעמ יד ןערעסערגרַאפ

 ,םעד ןענעוו טקנוּפדנַאטש ןיימ ןערהעלקרע וצ גיטיונ זיא ַאד;

 ,ננוניימ א ןעמונעגנָא ןעוועג זיא .ר ,ַא ןופ סרענפעמ לייט א ייב

 -ַאס עגניטנעצַארּפ 100 רַאפ רָאנ ץַאלּפ א ןייז ףרַאד ,ר .ַא רעד זא

 ,טלָאװעג טָאה ןעמ ,ןעטסיאעהטַא ןוא ןעטסיכרַאנַא ,ןעטסילאיצ

 זיא ןעמ ,שטָאב ןוא ,?עזיילק ןימ א סעּפע ןייז לָאז .ר .א רעד זַא

 ןעמ טָאה ,םרעבמעמ עיינ ןיא שירעניילקסיוא קרַאטש ןעוועג טינ

 .יוזַא זיא סָאד זא ,קורדנייא םעד טכַאמעג רעבָא

 טימ גנוגעװַאב עװַאסַאמ ַא רַאֿפ ןעוועג לָאמ עלַא ןיב ךיא,

 .ןערעלהעפ ערהיא עֶלַא

 -עט ןופ דלעפ עסיורג ַא טָאה ,ר .ַא רעד זַא ,זהעזעג בָאה ךיא,

 רעד רעסערג סָאװ ןוא ,טייבראַאב ןערעוו ףרַאד עכלעוו ,טייקניט

 ןעלעוו סנַאשוטיטסניא ערעסעב ןוא רהעמ ץלא ,ןייז טעוװ ןעדרָא

 .ןערעוו טרהיפעגנייא ןענעק
 רעד ןופ ןעמַאנ ןיא טרהעלקרע טקנוּפדנַאטש ןעזיד בָאה ךיא;

 ,"סטרעווראפ? ם'ניא לעקיטרַא ןַא ךרוד עוויטוקעזקע רעלאנָאיצַאנ

 טכַאמעג זיא סָאװ ,קורדנייא םעד ןעכַאװשוצּפָא טכוזעג בָאה ךיא

 ןוס גניר .רַא ןיא רעבמעמ א רָאנ טרעוו סע רעוו זא ,ןערָאװעג

 .זעינילער-יטנא ןייז אקוד

 ?ּפישרעבמעמ יד ןערעסערגרַאפ וצ ןערָאװעג ןהָאטעג זיא סָאווא

 -ַארב א ןערָאװעג טניטרעפראפ זיא טכיזפיוא ןיימ רעטנוא;

 -ַָאװעג זיא עכלעוו ,"גניר רעטייברא רעד, ןעמָאנ םעד טימ ערוש

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,סיטעייסַאס יד ןעשיווצ טלייטעגרעדנַאנַאפ ןער

 .ר .ַא םעד טימ טריסערעטניאראפ

 דנעזיוט ייווצ רעביא טקישענסױרַא ךיא בָאה ירטנַאק רעד רַאפ

 טדעטש ענעדישרעפ ןיא ןענַאזרעּפ וצ ףעירב טימ ןערושַארב

 בַאה ןענַאזרעּפ יד ןופ ןעסערדַא יד ,סטייטס דעטיינוי ןיא
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 -רע ןעבָאה רימ ,טסיל גניליימ "םטרעוורַאפ, םעד ןופ ןעמונעג ךיא

 טָאה ךַאלטדעטש עכנַאמ ןֹופ .סרעפטנע טימ ףעירב ןעסַאמ ןעטלאה

 -לעפַאב עשידיא יד סאו ,דייל ייז טוחט סע זַא ,ןעבירשעג זנוא ןעמ

 ןענייז עלעיפ רעבָא .שטנערב ַא ןעדנירג וצ ידכ ,ןיילק זיא גנורעק

 ,ןעטייחלעצנייא רחעמ טגנַאלרַאפ ןעבַאה ןוא טרעטסייגַאב ןערָאװעג

 -ער יד .ףעירב ךרוד סעשטנערב לעיפ טריזינַאנרַא ךיא בָאה ױזַא

 טרילָאטסניא ןענייז טייצ עצרוק ַא ןיא זַא ,ןעוועג ןענייז ןעטַאטלוז

 "רעבמוהטרַאנ ,ראבסעקליוו ,ןָאטנערקס ןיא סעשטנערב ןערָאװעג

 ןינ ,ןייבדואוו ,דנאלנייוו ,יטיס קיטנַאלטַא ,גנידיר ,רעלטאב ,דנַאל

 -ךָאנ הטיופ ,רעטסעשטרַאּפ ,לעשאר וינ ,ןַאנרעװ טנוָאמ ,קיווזנארב

 ידעטקענעקס ,יארט ,ינַאבלָא ,ןָאטסגניק ,ןואטירעט ,סרעקנַאי ,קלאוו

 ,אקיטוי ןוא

 זיוא ,עניילק ןעוועג גנַאפנַא ןיא ןליפַא ןענייז סעשטנערב יד,

 טניילעג רעבָא ןיא סע ,ןעזעלפיוא טזומענ רעטעּפש ריז ןעבָאה ענינ

 ."םעשטנערב עטונ עלעיפ רַאפ טנעמַאדנופ ַא ןערָאװעג

 ץטימ ןעדנובראפ ןעוועג זיא ביורטנייוו סָאװ ,רהָאי 8 יד רַאפ

 עדנעטיידאב ַא טלעיּפשעג ןַאשנעװנַאק רעדעי ייב רע טָאה ,ר .א

 ווא טטרַאּפער ןאשנעוונַאק יד טכַאמעג גיטרַאפ טָאה רע עלָאר

 ןיא סע לעיפיוו ףיוא ,ןעלעבַאט עשיטסיטַאטס טלעטשענוצ טָאה

 .טייצ רענעי וצ ךילנעמ ןעוועג

 ,ןערעפיצ ןיא טלעבירנעג ךיז ןוא טרידוטש ךילדנירג טָאה רע

 ענארפ רעד ןעגעוו טָאה רע ,סנעדרַא ?אנריוטַארפ עגונ ןענייז סָאװ

 -רַאע :ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא עירעס א "דניירפ, ןיא ןעבירשעג

 ."ןענַארט סגנורעכיזרַאפ ןוא סנעד

 ןעגירעהעג םעד ןיא ןעצַאשּפָא עטכישעג יד געמ ,ןעמונעג ללכב

 רע סָאװ ,רהאי 8 יד רַאֿפ טייברַא עכיירגלַאפרע ס'ביורטנייוו ןיז

 ,גניר רעטייברַא ןופ רעטערקעס לַארענעג ןעוועג זיא

 .רעטערקעט לארענעג טרעוו ןילדע םאיליזו

 -ניפ .ב זיא ,גנוריסַאּפ ביורטנייוו רעד ךָאנ םייצ עסיוועג ַא

 גניטקע רעד ןעוועג (רעטערקעס טנעטסיסַא רעגידרעהירפ) דוחרעג

 .גניר .רא ןופ רעטערקעס לַארענעשזד

 ןופ גניטימ טניאשוד א ףיוא זיא,(1912) ,טסוגיױא ןעט-4 םעד

 םֶלַא ןערָאװעג טלחעוורע ,עטימַאק לָארטנַאק ןוא וויטוקעזקע רעד

 ,ןולרע םאיליוװ ,רעטערקעס לשרענעג



 גנור רעטייברא ןופ עטכושעג וד 006

 -וירק רעטײברַא יד ןיא טנַאקַאב ןעוועג טלָאמעד זיא ןילדע .וו

 -אּפַארּפ ןוא רַאטַאטיגַא רעשיטסילאיצַאס רעמעראו א סלא ,ןעז

 -עג ךיז רעטערקעס רעיינ רעד טָאה גנולהעוורע ןייז ךָאנ .טסידנאג

 רע ואוו ,גניד .רַא ןופ סרעבמעמ יד וצ ףורפיוא ןַא טימ טעדנעוו

 .טײברַא רעד רַאפ ןעמענוצ ךיז ףיוא טרעדאפ

 גנַאל טינ טָאה רעטערקעס לַארענעג סלַא הכרעמ עטוג ס'נילדע

 -נֵא ךיז ןעבַאה סע ןוא טייצ עצרוק ַא קעװַא זיא סע ,ןעטלאהעגנַא

 .עטימַאק וויטוקעזקע רעד ןוא םהיא ןעשיווצ תוקולחמ ןעביוהעג

 םעד זיב ינוי ןעט-2 ןופ טיײברַא רעד רעביא טכירַאב רהיא ןיא

 : עוויטוקעזקע יד טלהעצרעד ,(1918) ,רעבמעטּפעפ ןעט7

 ַא ןעכוו ןצ :יטיונ רַאפ ןענופעג טָאה עוויטוקעזקע לַארענעשזד יד;

 -ויא ךָאנ ןוא ,רעטערקעס לַארענעשזד ןופ טמַא םעד רַאפ ןָאזרעּפ עדנעסַאּפ

 ןעגָאלשעגרַאפ ןעניי ןעמענ ענעדישרַאפ עכלעוו ויב ,ןעגנוטַארַאב עגינ

 "ווו עסָאנעג ןעבילקעגסיוא עוויטוקעוקע לַארענעשזד וד טָאה ,ןערָאוװעג

 רעטיוברא ןופ רעטערקעס לארענעשזד ראפ ,2 שטנערב ןופ ,ןילדע םאיל

 ןענייז רהָאי םעוינ ןופ גנַאפנָא םויב סָאד ,גנוגידנעטשרַאפ רעד טימ ,גנור

 -קע רעד ןופ גניטימ טניֵָאשוד ַא ףיוא .ןעלדנַאה וצ וירפ םידדצ עדייב

 ויא ,טסוגיוא ןעמ-4 םעד ,דנעבא גאטנָאמ עלָארטנַאק יד ןוא עוויטוקעז

 ."ןערָאװעג טרילָאטסניא לעיציפָא רעטערקעפ רעיינ רעד

 -רָאפ ןעוועג גנולייהטימ רהיא ןיא זיא עטימָאק וויטוקעזקע יד

 םעיינ םעד טימ ןעדירפוצ זיא יז יצ ,טנַאזעג טינ טָאה ןוא גיטכיז

 וצ עידומ גיטיונ רַאפ ןענופעג זיולב טָאה יז ,טינ רעדַא רעטערקעס

 גיטליג זיא רעטערקעס סלַא ןילדע םַאיליוװ ןופ גנולהעוורע יד זַא ,ןייז

 רהאי םעיינ ןופ גנַאפנָא םייב 1914 ,רַאונַאי ןעטד1 ן'זיב זיולב

 .ןעלדנַאה וצ טנַאה עיירפ ַא םידדצ עדייב יד ןעבָאה

 -עבַארּפ ַא ןעוועג ,סע טסייה ,זיא רעטערקעפ ןופ ?חַאװ יד

 ,להַאוװ

 טמוק סעּפע זַא ,ןערָאװעג רָאװעג זיא פישרבעמעמ עטיירב יד

 -רַאפ רעד ןוא רעטערקעס םעד ןעשיווצ סיפַא לַארענעג ןיא רָאפ

 ןיא טכילטנעפערַאפ טָאה ןילדע סָאװ ,לעקיטרַא ןַא ןופ ,גנוטלאוו

 רעד זיא רעוו, : ןעמָאנ ן'רעטנוא ,1914 ,"דניירפ, רעמונ ראורבעפ

 ."םיפַא ?ארענעשזד ןיא תיבה-לעב

 לָארטנַאק יד זַא ,ןעזייוװַאב וצ ןילדע טכוז ?עקיטרַא םעד ןיא

 רעד ןופ ןעסולשַאב יד ןעריאָאטעװ וצ טכער ןייק טינ טָאה עטימאק

 יוד תוריכש ןערעכעה ןענעוו ךיז טלעדנַאה סע כיוא ,עוויטוקעזקע

 ןאשוטיטסנַאק רעד טיול ןילדע טזייווַאב ,ךַאז אזַא .עטלעטשעגנַא

 .עטימאק לארטנַאק רעד ןופ עיצקידסירוי רעד רעטנוא טינ טהעג
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 -בעטש רעדָא ,רעטרעוו ענױזַא ןעוועג ןענעז לעקיטרַא םעד ןיא

 ןיא זא ,דוס םעד טקעלּפטנע ןעמעלא ראפ ןעבָאה עכלעוו ,רעטרעוו
 ,ךעלדירפ וצ טינ טהעג סיפַא

 זופ סעטימאק ייווצ ןענייז דנַאטשוצ ןעזיד רַאפ גידלוש ןוא,
 וזא טייק טג ַאוֹוע ג רהיא טימ ענייא -- ןעדרַא רעזנוא
 ןילדע טרהעלקרע "..ט יי ק כ אוו ש רהיא טימ עטייווצ יד
 ,לעקיטרַא ןייז ןיא

 טשרעה גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןיא זַאק ; ןעזיוועגנַא טָאה רע

 ַאזַא ןיא סעלַא זיא טנעמַאמ ןעניטציא םעד ןיא זַא ןוא ,שאמ-שימ ַא
 ,רעלַאקידַאר ,רעסיורג אזַא ןיא זַא ,עדנַאש א זיא סע סָאד ,דנַאטשוצ
 עלַא .ןעריטסיזקע סנױזַא לָאז ,ןָאיצַאזינַאגרַא רעשיטַארקַאמעד
 םיוו ןַאיצַאזינַאנרַא רעצנַאג רעד רַאפ ןוא םיתב-ילעב יד ןייז ןעליוו
 ".ךילטרַאװטנַארַאפ ןייז טינ רענייק

 "..ןהעננַא טינ ױזַא ןעק רעגנעל ךס א?

 -טנע ןַא ןעפורעגסױרַא ןעבאה ןעשינערעהוצנָא רעלוּפַאק יד טָא
 ,(.ק .ק .קעס) ןירושי םיפעי ןופ ןעבירשעג ,ק .ק רעד ןופ רעפ
 -עשזד ןיא תיבה לעב רַאפ ןעכַאמ ךיז ליוו רעוא :לעּפעק ןרעטנוא
 *? םיִפַא לַארענ

 -קעס ן'טימ ףמַאק םענעפָא ןַא ןיא סױרַא .ק .ק יד ןיוש זיא ַאד
 סיורַא זיא ?לעקיטרַא ןייז זַא ,ן'נוילדע רַאפ טפראוו ,ק .ק יד ,רעטער
 טניליווַאב טינ טָאה ,ק ,ק יד סָאו ,םעד ךרוד ןערָאװעג ןעפורעג
 .תוריכש ענייז ןיא גנורעכעה א

 : ןעבירשעגנ טָאה ןירושי סָאװ טָא
 טימ ןעטערטוצסיורַא טביולרע ךיז טָאה ןילדע דנוירפ ביוא ןוא;

 ,םייצ רעד ןיא ,עגארפ ןָאשקידסורוי א ךןעגעוו לעקיטרא ןעשיטערָאעט ַא
 -ילנעזרעפ טולַאסבַא ןַא ןעגעוו ןעדייר וצ טגוומעג טושּפ טָאה סָאד ןעוו
 ןופ עקַאט ןוא רעטלַאוװרַאפ יד ןופ רעגייא סלא ,ךיא ןופעג ,גנורוסאּפ רעכ
 וװַא טמח סע סָאװ ,ןערהעלקרע וצ גיטיונ רַאפ ,עטימָאק לָארטנָאק רעד
 ש  .ןילדע דניירפ ןָאהטעג העוו קרַאטש

 -קעס טיוצ רהָאו לעטרעפ ַא ןעװעגּפָא ויא ןילדע .רפ יוװ םעד ךָאנ
 רהָאי ןופ עדנע ייב ,עטימָאק וויטוקעזקע יד טָאה ,ןָאשוובָארּפ ףיוא רעטער
 גנולעטשנָא ןייז ןעגעוו עגַארּפ יד ןעלדנַאהרעפ וצ ןעביוהעגנָא ,38
 -טפַאשניומעג ַא ןערָאװעג ןעפורעג ויא קעוװצ ןעזיד וצ .רעטייו ףיוא
 ,עטימַאק לָארטנָאק רעד טימ ןעמַאזוצ וויטוקעזקע רעד ןופ גניטימ רעכיל
 ,סופָא ןיא טייברַא וד טימ ןעדנוברַאפ גנע גידנעייז ,עטימָאק לָארטנָאק יד
 -עג טלעטשעג ןענויז עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ יד סָאד ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה
 רָאק לָארטנָאק וד זַא ,ערעוש וצ ןעוועג ןענייז ,ןילדע .רפ ןופ ןצרָאװ
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 לָארטנָאק יד סָאװ גידנעקוק טינ ךָאד .ןעגיליווַאב ןענעק ווז לָאז עטימ

 -"קע יד טָאה ,רעטערקעס ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעגעג ןעוועג זיא עטימָאק

 -טנַאק רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא ,סעלַא טגיליװַאב ךָאד וויטוקעז

 -ָאװעג טריאָאטעוװו וויטוקעזקע רעד ןופ סולשַאב רעד זיא ,עטימָאק לָאר

 .ןער

 טָאה עוויטוקעזקע יד ןוא ,גנוריסַאּפ עכילגייוועג ץנַאג ַא ךיז טכַאד

 -עּפַא רעדָא ,עטימָאק לָארטנָאק ןופ טכער-ָאטעװ סָאד ןענעקרענא טפראדעג

 -עגרָאפ טרעוו סָאד יוו ,עטימָאק ןָאשוטיטסנָאק ןוא ָאָאל רעד וצ ןעריל

 -עג רעווש רהעז טָאה רעבָא ןילדע .רפ .ןָאשוטיטסנָאק רעד ןיא ןעבירש

 ןעזָאל טינ ךיז ןעפרַאד ייז סָאד ,עוויטוקעזקע יד ןערעלקרע וצ טייברַא

 טינ ןיא עטימָאק לָארטנָאק רעד סָאד ,עטימָאק לָארטנָאק רעד ןופ ןערהיפ

 ןופ סע שוזד י'וו ןעריא ַָאטעװ וצ טכער ןייק ןערָאװעג ןעבעגעג

 סָאד ןוא ,סופָא ןיא ןעטלעטשעגנָא םנעבלעוו דנעגריא רעדָא רעטערקעס

 ןופ רעדרָא םעד ןערירָאנגוא וצ זיא ,ןעהטַארעג טָאה רע סָאװ עגיצניוא

 ."עטימָאק לָארטנָאק רעד

 ַא ןעוועג ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןיא ךיוא ,ק ,ק יד רָאנ טינ

 עקַאט .ןע'נילדע טימ ןעדירפוצמוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עכילטע

 ןוא םהיא ןעשיווצ .ףָאדיוװייד ,מ ,אפונ ,זקע רעד ןופ ןאמרעשט רעד

 "נוהיצַאב יד .ןעסיוטשנעמַאזוצ עסיורנ ןעמוקרַאפ ןענעלפ ן'נילדע

 .פ סָאד .ענעגיוצעגנַא ענױזַא ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ ןעג

 רהַאי ןעטימ ןיא ןערינניזער וצ ןעננואווצעג ןעוועג זיא ףָאדיווייד

 טלהעוורע זיא ץַאלּפ ןייז ףיוא ןוא .זקע רעד ןופ ןאמרעשט סלַא

 .סַאנַאי .ס ןערָאוװענ

 טימ ןעװעג רעבָא זיא עוויטוקעזקע רעד ןופ טעטירָאיַאמ יד

 .ןע'נילדע

 ס'עוויטוקעזקע רעד ןופ לייט ַא ןעבעגרעביא ַאד ןעלעוו רימ

 םעד ןעגעוו ךוסכס םעד רעביא ןַאשנעװנַאק רעט14 רעד וצ טכיראב

 טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש יד ןייטשרַאפ וצ םוא ,רעטערקעפס

 .עוויטוקעזקע רעד ןופ טעטירָאיַאפ רעד ייב

 ןיא ,ףעירב א טקישעגוצ רעבמעווָאנ גנַאּפנָא זנוא טָאה ןילדע .רפ ,

 ןעק רע עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב ענייז ןעבעגעגנָא טָאה רע ןעבלעוו

 -וווצ .רַאונַאי ןעט-1 םעד ךָאנ רעטערקעט לַארענעשזד זנוא ייב ןעביילב

 :ןעוועג ןענייז עזיד ןעש

 -וקעוקע רעד וצ ךילטרָאװטנַארַאפ ןייז לָאז ןיילַא רע זַא ,סנעטשרע

 לָאז םופָא ןיא ףַאטס רעד סָאד ,סנעטייוצ ;םיּפָא ןעצנַאג ן'רַאפ עווימ

 ןייזו סָאד ,סנעטורד ;ןערעוו טריזינַאגרָאער ןוא טרעסערגרַאפ סָאוװטע

 .ךָאו ַא רַאלָאד 80 ןייז לָאז טלאהעג
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 -ַאנ ןעגָארקעג ךיולג רימ ןעבָאה גנושַאררעביא רעסוורג רעזנוא ןצ

 רעגיד רעטייוו רעד ןעגעג זיא יז סָאד ,עטימָאק לָארטנט2 רעד ןופ סיט

 תונעט יד טרעהעגסיוא ןעבָאה רימ ןעוו ןוא ,ןילדע .רפ ןופ גנולעטשנָא

 זָאלהטרעוװ ןוא זָאלדנורג יוו ןהעזעגנויא ןוא עמימָאק לָארטנָאק רעד ןופ

 ןעמהעגוצנָא ןעסָאלשַאב ,ןעגנוטַארַאב עלעיפ ךָאנ ,רימ ןעבָאה ,ןעניוז ויז

 ןוא .1914 ,טסוגיוא זיִב ןולדע .רפ ןעלעטשנָא ןוא ןעגנוגנודַאב עלַא

 -עג עטרעכעהעג סָאד טריאָאטעוװ ןוא עטימָאק לָאוטנַאק יד ןעמוקעג רעבָא

 .טלַאה

 .טלאהעג ןעגעוו קסע ןַא ןעביוהעגנָא ךוז טָאה ןַאד ןוא

 -ערקעס רעזנוא רימ ןעבָאה עוויטוקעוקע רעד ןופ גניטימט ַא ףיוא

 -עטשוצנָא םהיא ןעסָאלשַאב ןעבָאה רומ סָאד ,לעיציפָא ןעסיוו טזָאלעג רעט

 ַא רַאלָאד 20 ןופ טלאהעג ַא טימ ,טסוגיוא ויב רהָאי םעוונ ן'פיוא ןעל

 גניטימ ןעטסקענ רהיא ויב טָאה עטימָאק לָאװטנָאק יד רעבָא ןעוו .ךָאװ

 ַא ןערָאװעג טפיוהרעביא זנוא ויב ןוא ,טריאָאמעװ טלאהעג עווגנ סָאד

 ןופ עגַארפ רעד ןיא ןעשימ ךיז ןעק עטימָאק לָארטנַאק יד בווא ,עגַָארמ

 ויטוקעוקע יד, :שוריפב טגָאז ןָאשוטיטסנָאק רעונוא לוווו ,טלַאהעג

 - עג ר עי ז ט מ ' ט ש ע ב ןוא עטלעטשעגנָא עלַא ןָא טלעטש

 וד סָאד ,ךיוא טגָאז ןָאשוטיטסנָאק יד רעבָא יװ יווַא ."ט ? ַא ה

 טגערפעגנָא רימ ןעבָאה ,סעסנעפסקע ןעריאָאטעװ ןעק עטימָאק לָארטנַאק

 -סקע טרָאװ סָאד רעטנוא ביוא ,עטימָאק ןָאשוטיטסנַאק ןוא ָאָאל רעד ויב

 טריאָאטעװ ןענעק לָאז טלַאהעג ךיוא זַא ,ןַאוצוטיטסנַאק וד טנוומ סעסנעּפ

 | .ןערעזו

 ןייק ןַאד זיא זנוא רַאפ ..סעו זַא טרעפטנעעג טָאה עטימָאק ַאָאל וד

 לָארטנָאק רעד ןופ ָאטעװ ןעגעג ןערילעּפַא יו ,ןעוועג טינ הרירב רעדנַא

 -ומָאק לָארטנָאק וד סָאד ,טקנוּפדנַאטש םעד ףווא ךוז גודנעציטש ,עטימָאק

 ײֿנָא ערעזנוא ןייז ןעלָאז סע רעוו ,ןעריטקיד וצ טינ טכער ןייק טָאה עט

 -ןצ ונוא ןוא רהיא ןופ לָאמ ןייא ןיוש זיא סע יוו יווַא ןוא ,עטלעטשעג

 רעטערקעס ַא ןעלהָאצ ןענעק ןעלָאז ריס סָאד ,ןערָאװעג טמיטשעג ןעמַאז

 -ָאמעוו וצ טציא טינ ןיו ןייק סע טָאה ,ךָאװ ַא ראלָאד 00 ויב טלַאהעג

 טָאה עטימָאק ָאָאל יד רעבָא .רַאלָאד 80 ןעלהָאצ וצ סולשַאב םעד ןעריא

 סָאװ :ענַארפ ַא ןערָאװעג זוא זנוא ויב ןוא ,ןעסווהעג טוג ָאטעוו םעד

 ? ןָאהט וצ

 רעטנוא ,סנעטשרע ,טעוו רע זַא ,טרעלקרע טָאה רעטערפעס רוענוא

 -עוקע יד יוװ יוזַא סָאד ,סנעטייווצ ,ןוא ןעטייברַא טי ךָאוו ַא רַאלַאד 0

 -עגנָא לעיציפָא ךילדנע ןוא ןעגיוצעגבָא גנַאל ןעכַאװ םהיא טָאה עוווטוק

 םעטרַאװרע ,רַאלָאד 80 ןופ יראלאס ַא רַאפ ,1914 ,טסוניוא זיב טלעטש

 .טרָאו ןעטלאה לָמֹּז גנור רעטיוברא רעד זַא ,רע
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 רעסיוא ,ןעוָאלרַאפ זנוא לָאז ןילדע .רפ זַא ,טלָאוװעג טינ ןעבָאה רימ

 טמַא רעד זַא ,טציא ךיוא ןענעקרענא ןוא טנעקרענַא ןעבָאה רימ סָאװ םעד

 ךיז ףרַאד ,ןעדיילקַאב טינ םהיא לָאז סע רעוו ,רעטערקעפ לַארענעשוד ןופ

 -עבעג םורַאד ןעבָאה רומ .טייברַא עכילנהעוועג ַא יוו רעסעב ןעלהָאצַאב

 -עה ַא ףיוא עלייוורעד ןעגיליוונויא לָאז רע זַא ,רעטערקעס רעזנוא ןעט

 רע לָאז רַאלָאד 10 עגירעביא יד ןעגעוו ןוא ,ךָאוװו ַא רַאלָאד 8 ןופ גנורעב

 -נָאק רעבילרהעי רעט-14 רעונוא ןופ םולשטנע םעד ףיוא ןעזָאלרַאפ ךיז

 ךיז רימ ןעבָאה דלַאב רעבָא .טמיטשעגנייא טָאה ןילדע .רפ .ןָאשנעוו

 טלאהעג ס'רעטערקעס םעד ןופ ָאטעװ רעטשרע רעד ןיא זַא ,טגייצרעביא

 טשרעוצ ןענָאה רומ ֹוװ ,עגַארפ ערעטסנערע ַא טלעקיוורַאפ ןעוועג זיא

 ,טקנעדעג גנַאפנָא ןיא ןעבָאה זנוא ןופ עכנַאמ ביוא ,םיראוו .טנעכערעג

 ווזַא ןייז לָאז גניר רעטייברַא רעד זא ,טינ ליוו עטימָאק לָארטנַאק וד זא

 רעבָא רימ ןעבָאה ,לָאמ ַא טימ "זיירג ןעסיורג ַא ןעבעג ןוא לַארעביל

 ןופ עגַארפ ןייק טינ טפיוהרעביא ויא ָאד זַא ,ןהעועגנווא ךוולג טציא

 -וטסנָאק ןוא ָאָאל רעד ויב טינ ןוא עטימָאק לָארטנָאק רעד ויב טינ ,דלעג

 רעגידרַאלָאד 8 רעד  .ןָאזרעּפ רעד ןופ עגַארפ ַא ןרעדנָאז ,עטימָאק ןָאשוט

 ןוא ,ןערָאװעג טריאָאטעוו טּפמָארּפ עטימָאק לָארטנָאק רעד ןופ זיא "זייר

 .ןערָאװעג טגיטעטשַאב רעטעּפש עטימָאק ָאַאל רעד ןופ

 ןנוא רַאפ ןעבָאה ,טיוצ רעד רעטנוא ןעגנוריסַאּפ ערעדנַא ןוא סָאד

 ( .סוּפָא ןופ ןעּפוטשסיורַא ןע'ןילדע טושּפ ליוו ןעמ זַא ,טכַאמעג רָאלק

 "נעצ רעד ןערָאװעג ןָאשנעװנַאק רעט-14 רעד ברע זיא ןילדע
 ענעדישראפ יד .ףמאק א טרהיפעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו םורא ,רעט

 -נָאק רעד ֹוצ ןעטיירגוצ ןעכיוהעגנָא סנעטייצאב ךיז ןעבַאה םידדצ

 .ןעטנעמונרַא ןוא תונעט ערעייז טימ ןַאשנעוו

 גנורעדנע יד ןוא 1913 ןיא .ר .א ןופ ןעסקַאװ סָאד

 ,"ךניירפ , ןופ עיצקאדער רעד ןיא

 -ַאּפ עמהענעגנַאנוא עכילנהעוועגרעסיוא יד ףיוא טקוקענ טינ

 ,ןעסקַאװעגנ קרַאטש 1918 רהָאי ןיא ןעדרָא רעד זיא ,ןעננוריס

 רעד טָאה סטנעמטרַאּפעד עלַא ןיא ,ןעגייווצ עלַא ןיא טעמב

 .טריסערגַארּפ ,ר .א

 סעשטנערב 467 זיולב טאהעג .ר .א רעד טָאה ,1919 רהָאי ףוס

 .סעשטנערב 42 ןופ סקואוואוצ ַא ,סעשטנערב 809 --- 1913 ףוס ןוא

 .6 ו ,4 ,וֵאֹמ ,"דנוורפ , (*
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 -םעצעד ןעט-81) 41,198 ןופ ןעסקַאװעג זיא ּפישרעבמעמ יד
 ,(1913 ,רעבמעצעד ןעט-51) 49,602 זיב (1912 ,רעב

 טימ ןערָאװעג טרעכיירַאב 1915 ןיא זיא םוירַאטינַאס רעד

 .ןעדייבעג עלופטרעוו ערעדנַא ןוא לַאטיּפסָאה ַא

 -סױרַא רהַאי םעד ןיא טָאה רעדיוו עטימַאק לאנַאשייקוידע יד
 ."טייחשנעמ ןוא טלעוו יד , ךוב סָאד ןעבעגעג

 ימַאּפ ענירעיורט יד ןעוו ,1913 ןיא .ר .א ןופ גנולקיװטנַא יד

 רעזנוא ןיא ?עיפ ןעוו ,סיזירק ןערעווש ַא טימ טהַארדענ טָאה גנור
 ,ר .א ןופ טרעוו טָא טָא זַא ,טכודענּפָא ךיז טָאה רעגַאל םענענייא

 -טנַא יד -- סולפנייא ןייז ןוא יורטוצ ןייז טרילרַאפ רע זַא ,לת ַא
 זייווַאב רעטסעב רעד ןעוועג זיא ,1919 ןיא גניר .רַא ןופ גנולקיוו

 יזיא רע קרַאטש ןעזלעפ יו

 "עג ןערעוו ,ןעמזינַאנרַא ענידעבעל יו טקנוּפ ,סעיצַאזינַאנרַא
 סלא .טייקגיהעפ-סדנַאטשרעדיוװ רעייז ןופ דַארג םעד טימ ןעטסָאמ
 -רַאפ ןעוו ,טייצ סיזירק ַא טניד טיײקרַאטש רעייז ןופ ןייטשעבארּפ
 .ץנעטסיזקע רעייז רעטנוא ןעבָארג ןעדנעטשמוא ענעדיש

 -ַאב וצ רעווש טּפיוהרעביא זיא ןויסנ אזַא וצ טמוק סע רעדייא
 .עיצַאזינַאגרַא רענעי רעדָא רעד ןופ טייקגיהעפ סנעבעל יד ןעמיטש

 טביילב ןוא טייצ ערעווש א ךרוד טכאמ עיצַאזינַאנרַא ןַא ןעוו

 רעטסעב רעד סָאד זיא ,רעהירפ יו רעקרַאטש ךָאנ ןוא --- קראטש
 -צרַאו ערהיא זַא ,טפַארק סנעבעל לעיפ ךיז ןיא טָאה יז זַא ,זייווַאב

 -קע רהיא זַא ןוא ןעדָאב ןעניטכיר םעד ףיוא ןענַאלשענ ןעבַאה ןעל
 .ןעסַאמ עטיירב יד רַאפ טייקנידנעווטיונ א זיא ץנעטסיז

 -יסַאּפ-ביורטנייװ רעד ךַאנ ןעננוטרַאװרע ענירעיורט עלַא יד

 -ענ טינ סיזירק םעד ןופ טָאה .ר .א רעד .ןעמוקעג טינ ןענייז גנור
 -עג ןוא רעקרַאטש ,רענהעש סיױרַא ךָאנ זיא רע ,טרעקרַאפ .ןעטיל
 .רעטנוז

 -ער רעד ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרַאפ זיא ,1913 רהַאי עדנע
 -קַאדער סלַא טרינניזער טָאה סקַאז .ש ,א ."דניירפ, ןופ עיצקַאד

 ןערָאוװעג טלהעוורע ץנארק פיליפ זיא גַאלשרַאפ ןייז ףיוא ןוא רָאט
 ,רָאטקַאדער

 "עג ַא ףיוא עטימַאק סערּפ רעד ןיא ןיירַא זיא סקַאז .ש .א
 עה רהעמ ןעראוועג זיא רָאטקַאדער רעיינ רעד ןיכ םייצ עסיוו
 ר .א ןופ םינינע יד ןיא ט'נבח
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 .ןַאשנעװנַאק עט-14 יד

 .ננַאק ,ןעווייה ויִנ ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ןַאשנעװנַאק עט14 יד

 ןעט10 ןוא ,9 ,8 ,{ ,6 ,פ םעד ,טירטס טרואק 117 ,לָאה קיזוימ ןיא

 .(1914) יַאמ

 : ןעוועג ןענייז סעטימַאק עדנעטלַאװרַאפ יד ןופ רעדילגטימ יד

 .עטימַאק וויטוקעזקע

 ןאמרעשט ,סאנָאי .ס

 ןאמרעשט סייוו ,ןַאמדלעפ .ה

 רערושזערט ,ןַאטיוװעל .ב

 ףָאדיוװייד ,מ

 ןיקילאמ .מ

 ןייטשרעניד .א

 יקסלָאקַאס .ע

 דארניּפש ,מ

 ךאברעווא .ר

 ,עטימָאק לָארטנַאק

 ןַאמרעשמ ,זיּפשַא .מ
 ןַאמרעשט סייוו ,ץטנימ .מ
 רעטערקעפ ,ןירושי .ּײ

 ןַאמלהעמ ,א

 לעניס .שזד

 ןירעּפלַא .ד

 ןַאמיירפ .נ

 שטירזעמ .מ

 גרעבלהַאו ,? .מ

 .עטימַאק םוירַאטינַאס

 ןַאמרעשט ,לעיּפשיירד ,שזד

 ןאמרעשט סייוו ,גדובזניג .ר

 רעטערקעס ,ןַאמרענייפ ;נ

 ןאהרוק ,ר

 ןַאמלעדונ .ס

 טיבאב .וו

 .עטימַאק סערּפ

 ןַאמרעשט ,ןייטשרעניד ,?

 רעטערקעפ ,סטרעכָאר .י

 םסקַאב .שזד

 סקַאז .ש .א

 רָאטקָאדער ,ץנַארק פיליפ

 .עטימַאק לָאנַאישייקוידע

 ןאמרעשט ,יקסוועשערעש .ז

 רעטערקעס ,ןילעי .ם

 ןאהַאק .וו
 רחעש .ה

 ץטישפיל ,ד

 ןירבָאק 2

 ןַאמרעט ,מ

 ןעמצלַאז .ר
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 .עטימַאק ןָאשוטיטסנַאק ןוא אָאל
 יקצעוואס ,.ס ןַאמרעשמ ,ןייטשּפע .א
 יקסווָאלַאפַאר .א ןַאמרעשמ סייוו ,שטַאנלוב .ש
 ץיוװַארָאה .פ רעטערקעס ,דַארניּפש .ב

 רעגניזנעּפ .א

 .סרָאטקעריד הא דרַאָאב לַאנַאשיײנ

 (דנַאלייא רואר) ,ףָארעזיײר .א ףעטערקעפ (וָאניליא) ,טרעּפלַא .י
 (טוקיטקענַאק) לאמ ,ס (קרָאי וינ) ,שטיוװַאמַארבַא .י
 (ָאייהַא) ץטַאק .י (דנעלירעמ) ,ןעהַאק .ס
 (ןעגישימ) ,ןייטשנרעב .י (אינייווליסנעּפ) ,קורבנייטש .ה

 ,ררַאַאב ירָאזײװדַא לאקידעמ
 פַאהטנעזַאר סקַאמ .רד ןאמרעשט ,ןרעּפלַאה טוילושזד .ר"
 ,יקסוועיַאר סלרַאשט .רד רעטערקעפ ,ןַאמרעגניא ,ס .,רד
 ןעשיזיפ טנעדיזער ןַאמדירֿפ שזדאשזד ,רד
 ,וופ טנעדיוער ט'ססַא ןיבול ,רד םָאֹר םיסקַאמ .רד

 רעטערקעס לַארענעשוד ,ןילדע םַאיליװ
 רעטערקעס טנעטסיסַא ,רוחרעגניפ סירָאב

 ונריוטַא ,ןַאדנַאל רעיימ

 ,טופב עסייה ןעפורעגסיורא ןעבַאה סָאװ ,ןעטקנוּפ"טּפיױה יד
 -ענ ן'רעביא ענארפ יד ,ןעזיוועגנָא ןעביוא ןיוש יװ ,ןעוועג ןענייז
 רע-15 רעד ןופ טרָאּפער רעד ןוא (ןילדע .וו) רעטערקעס לארענ
 רעד ןעגעוו ץנערעּפנַאק לעשעּפס רעד ףיוא ןעבילקעגסיוא ,עטימַאק
 ,ריעפא-ביורטנייוו

 -עגנַא ןוא ןעגיוצעגנא ןַאשנעװנַאק רעד וצ ןעמוקעג זיא ןעמ
 .קרָאונ ףיוא ןעסױטשעגנַא ןעוועג זיא "וירטנואקא יד .ןעסיוטש
 עוויטוקעזקע יד ,"עגנוי, יד ףיוא סעכ ןיא ןעוועג ןענייז "עטלא, יד
 יד ןוא עטימַאק לָארטנַאק רעד ןענעג תונעט טימ ןעמוקעג ןיא
 -עג ןעצעזוצסיוא קרַאטש טאהעג טָאה ,רעדיוו ,עטימָאק לָארטנַאק
 -עגנָא ןעועג זיא ערעפסָאמטַא יד. .עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןעג
 טקעדַאב ןעוועג זיא ?עמיה רעד ןוא טעטיצירטקעלע טימ ןעדָאל
 ."םנעקלָאו םערוטש טימ

 ףוס רעד ןוא ,קעװַא לענש ןענייז ןרענוד ןוא ןעצילב יד רעבא,
 (+*",,,רעמהענעגנא ןוא רעשירפ ןעראוועג זיא טפוכ יד זַא ,ןעווענ זיא

 .ןָאשנעוװנָאק רעט4 רעד רעבוא ןעננוטכארטַאב ,ץנארק םולופ (*
 .1014 ונוו ,"דניירפ ,
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 -רעשט ,סאנַאי ,ס ןופ ןערָאוועג טנעפעענ זיא ןָאשנעװנַאק יד

 .עטימַאק וויטוקעזקע רעד ןופ ןַאמ

 ;109 .רב ,ןאמרענייפ ןופ ןענַאטשַאב זיא טאיראטערקעפ רעד

 .0 .רב ,ןילעי ןוא 79 .רב ,סאלאוו

 -נייטש ןעבעגענּפַא טָאה עטימַאק רע19 רעד ןופ טרַאּפער םעד

 טָאה עטימַאק רע19 יד זא ,טנַאזעג טָאה רע ,.איפלעדאליפ ןופ קורב

 ןעזומ ךילריטַאנא .ר .א ןופ סרעבמעמ יד וצ טכילפ רהיא טליפרע

 טינ רָאנ ייז ןעבָאה וצרעד רעבָא ,םעווקַאבמוא ןעלהיפ ענינייא ךיז

 ךילטנענייא זיא סָאד סָאוװ ,קיטירק ןופ טיײברַא יד .,ןָאט טנעקענ

 זיא סָאװ ,עכלעזַא זיא ,עטימַאק רע18 רעד ןופ טייברא יד ןעוועג

 טנעקעג טינ רָאנ ייז ןעבַאה וצרעד רעבא ,דנערעטשוצ זייוולייט

 .,(*"ןעפלעה
 ןופ ןעמַאנ ןיא טכירַאב א ןענעגענּפָא טָאה קורבנייטש ךָאנ

 .קַאלב .א עטימַאק רע12 רעד

 ןופ רעוט עטלַא עכנַאמ ןעפירגעגנַא קַאלב טָאה טכירַאב זייז ןיא

 ענעדישרַאפ יד .םעראיל א ,לעמוט א ןעביױהעגנָא ךיז טָאה .ר .ַא

 טכיראב רעד .ןערעדנא ןענענ רענייא טלעטשעג ךיז ןעכָאה םידדצ

 ,ןערָאװעג ןעכַארבעגרעטנוא עלייוו עלא זיא רעבעגּפָא

 ריאמ רעזיײװדַא לעניל רעד טשימענניײרַא ךיז טָאה ףוס םוצ

 ןוא ריעפא-ביורטנייוו עצנאג יד טריזילַאנַא טָאה רעכלעוו ,ןָאדנַאל

 סיוא טקירד ןאשנעוונַאק יד, סָאד ,עיצולַאזער ַא ןעגַאלשעגרַאפ טָאה

 ןיא ןעריסַאּפ טנעקעג רַאנ טָאה לַאפ אזַא סָאװ ,ןרעױדַאב רהיא

 ."רעטלַאװרַאפ יד וצ יורטוצ סיוא טקירד ןוא ,ר .ַא

 -ַָאק ַא וצ ןערָאװעג ןעבענענרעביא ףוס ?כ2 ףוס זיא ענַארפ יד

 -רעשט ,סאנַאי .ס ; "דניירפ, ןופ .דער ,ץנארק .פ : ףניפ ןופ עטימ

 ,גרעבנעזייא .ד ;רעזייוװדא לעגיל ,ןָאדנַאל ריאמ ;עטימָאק .זקע ןאמ

 .ר .ַא ןופ רעטערקעפ ,ןילדע .וו ןוא געיל רָאבייל ןופ

 םעד ןיא עיצולַאזער א טיײברַאעגסױא ןעבַאה ףניפ עגיזַאד יד

 טָאה ןַאשנעװנַאק יד ןוא ןענַאלשענרַאפ טָאה ןָאדנַאל יו ,טסייג

 .גימיטשנייא ןעמונעגנַא עיצולאזער יד םערוטש ן'כָאנ

 סיוא ,עטימַאק רעפניפ א ןערָאװעג טלהעוורע ךיוא זיא סע

 .קעס .נעגנ םעד םורַא ךוסכס םעד ןענעוו עיצולָאזער א ןעטייברַאוצ

 ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,עיצולָאזער רעד ןופ טסקעט רעד זיא טָא

 : ןַאשנעװנַאק רעד ןופ ןערָאװעג

 .15 .ז ,1014 ,ינוי ,"דניורפ, (*
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 ןעגעוו ,ןָאשנעװנָאק רעט-14 רעד ייב טלחעוורע ,עטימָאק רע-"ס יד;
 עטריסערעטנוארַאפ עלא יד גודנערעהסיוא ,רעטערקעס ןופ עגארפ רעד
 רעדעי ןופ םענווא ןופ טויהנעזעוונא רעד ןוא עגארפ רעזיד ןיא סעטומַאק
 ןעדנעגלָאפ וצ ןעמוקעג רימ ןענייז ,גנוגיילרעביא לעיפ ךָאנ ןוא עטימָאק
 וצ טעטכילפרַאפ שילַארָאמ ךיז טָאה עוויטוקעזקע יד יװ יוזַא :םולש
 -רַאפ רעייז רימ ןערידנעמָאקער ,רעטערקעס ןופ טלאהעג יד ןערעכעה
 -עג סָאד טָאה ןָאשוטיטסנָאק יד יוװ יווַא ןוא ,ןעסיוהוצ-טוג ןעכערּפש
 -וטסנָאק ןוא ָאָאל ןוא לָארטנָאק ,וויטוקעזקע רעד ראפ ךילגעמ טכַאמ
 -וא ערעייז טיול עדעי עטכער ערעייז ןעשטיוטוצסיוא סעטימָאק ןָאשוט
 -ךאפ לָאז ןָאשנעװנָאק יד וא ,רימ ןערידנעמָאקער םוראד ,ןעגנוגווצרעב
 -נעוונָאק רעזיד ויב טלהעוורע ,עטימָאק סגנוטלאווראפ רעד ןופ ןעגנַאל
 גנולעטשנָא יד ןעגעוו ןָאשיידנעמָאקער ערָאלק א ןעגנערבוצניורא ,ןָאש
 טגנַאלַאבנא סָאוװ .טפנוקוצ רעד ראפ סיּפָא ןוא עטמַאַאב עטלהָאצַאב ןופ
 -רוא טינ ןענעק ןוא טינ רימ ןעליוו ,רעטערקעס ןופ ןעמייקגיחעפ יד
 ."טנאקאב טינ טיוברא רעד טומ ןענייז רימ לויוו ,ןעלייהט

 ,זפשַא .מ ;.מָאק .וקע ןאמרעשט ,סאנָאו .ס : ןעבירשרעטנוא
 .טָאק .טסנָאק ןוא ָאָאל .קעס ,דארניּפש .ב } .מָאק .נָאק ןאמרעשט

 טינ ןערָאוװעג ןעסָאלשַאב זיא ןָאשנעװנַאק רעט14 רעד ףיוא
 ,סעטימַאק גנידנעטס יד ןופ ןעטכיראב עכילדנימ יד ןערעהוצסיוא
 ןוא סעטימָאק יד טָא ןופ רעטערטרַאפ יד ןענארפ ןעלעטש רָאנ
 ךס ַא ןענואוועג ןעמ טָאה טימרעד .סרעפטנע ערעייז ןערעהסיוא
 טקודדענ ייס יו ייס ןערעוו סעטימאק יד ןופ ןעטרַאּפער יד .םייצ
 ? ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא ן'רזח'רעביא ייז סָאװ וצ ,"דניירפא ןיא

 -ארפ סלא ןָאדנַאל ריאמ טלהעוורע טָאה ןָאשנעװנַאק עט14 יד
 -נָאק ןעשיטסילאיצַאס ןעלַאנַאיצַאנרעטניא םוצ טאגעלעד לאנריוט
 .ןעיוו ןיא סערג

 -עּפס ַא ףיוא ןעקישוצסיורַא ןעסַאלשַאב טָאה ןאשנעוונַאק יד
 -רַאפ ןופ עמרַאפ רעד רעביא ןעטקעיַארּפ יירד םודנערעפער ןעלעיצ
 .ננוטלאוו

 : רעבענּפַא-טרַאּפער ןעוועג זיא ,169 .רב ,ןַאמרענייפ .נ
 -עפער לעשעּפס א ןערעו טקישעגסױרַא לָאז סע ,רימ ןערידנעמ -אקער ,ןיימעגלא ןיא ענארפ-סננוטלאווראפ רעד רעביאקא . . .

 ווַא סמרָאפ, יירד עדנעגלַאפ ןייז ןעלָאז סע ןעכלעוו ףיוא ,םודנער
 -ימאק, רעד ןופ ןַאלּפ רעד ,ןַאלּפ יזריושזד-וינ רעד ; "טנעמנרעווַאג
 יו ,ננוטלאווראמ ןופ עמרָאפ יד ןוא "טנעמנרעווַאג ווא םרָאפ ןַאש
 ,ראמעב טרידנעמַאקער יו סטנעמדנעמא יד םימ ,םציג
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 ר י פ ַא ד זיולב ןערעוו טואוועג לָאז סמרָאפ יירד עזיד ראפ

 .(=*"ןערעוו ןעמונעגנָא לָאז םרָאפ ןייא סָאד ױזַא ,ןעגעגַאד טינ ןוא
 ,ןעמונעגנַא טרעוו עיצאדנעמַאקער יד

 עטכישעג רעד רעביא קילברעביא ןא ןעכַאמ טציא ןעלעוו רימ

 ,גננוטלַאװרַאפ ןופ

 .גניר רעטײברַא ןופ גנוטלאווראפ יד

 -ַאב זיא ,1900 ןיא ןעדרַא ןא ןערָאװעג זיא .ר .א רעד ןעוו

 ןהעטשַאב לָאז עוויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד זא ,ןערָאװעג ןעסַאלש

 -נָאק יד יינ טרינימַאנ ,קראיונ רעטיירג ןופ רעדילגטימ ןיינ זופ

 .(םודנערעפער) גנומיטשבארוא ןא ךרוד טלהעוורע ןוא סנַאשנעװ

 ַא ןופ טכיזמיוא רעד רעטנוא ןענַאטשענ זיא עוויטוקעזקע יד

 -עי ןופ טַאנעלעד ןייא ךרוד טלעטשעגנעמַאזוצ ,עטימַאק לָארטנַאק

 .קרָאױנ רעטיירג ןיא שטנערב ןעד

 טָאה קרָאיױנ רעטיירג ןיא סעשטנערב ?הָאצ יד ןעוו ,רעטעּפש

 -ַָאה וצ ךילנעמנוא ןערָאװעג זיא סע ןוא טרעסערגרַאפ קרַאטש ךיז

 ןעדעי ןופ טאנעלעד א וצ ,עטימָאק לָארטנַאק עסיורג ַאזַא ןעב

 -קע ןַא ;סעטימַאס עכיילג ייווצ טרהיפעננייא ןעמ טָאה ,שטנערב

 רעדעי ןיא רעדילנטימ ןיינ וצ ,עטימַאק לָארטנַאק ןוא וויטוקעז

 עלַאנַאיצַאנ יד ןערָאװעג טרהיפעננייא זיא םעד ץוח ַא .עטימאק

 ,סרָאטקעריד ווא דראאמ

 .רעדילנטימ 18 ןופ ןענַאטשַאב עוויטוקעזקע יד זיא טייצ ןייא

 .רעדילנגטימט 9 ןופ רעהירפ יו יוזא ,עטימַאק לָארטנַאק יד

 ןיא ןוא טיירב רעד ןיא טגיײװצרַאפ ךיז טָאה .ר .ַא רעד ןעוו

 עלארטנעצ א ,םויראטינאס א ןעמוקענוצ זיא סע ןעוו ,גנעל רעד

 ןעכיילנוצסיוא טייסנידנעווטיונ ַא ,"דניירפ, א ,םעטסיס סגנודליכ

 -ייז ,סעשטנערב ןעשיווצ ןוא סרעבמעמ ןעשיווצ םיכוסכס עסיוועג

 ,עטימַאק םויראטינאשפ א ; סעטימָאק גנידנעטס יד ןעמוקענוצ ןענ

 -טנַאק ןוא ַאָא7 א ןוא עטימַאק סערּפ ַא ,עטימָאק לאנַאשייקוידע ןַא

 .עטימַאק ןָאשוטיט

 סעטימָאק יד ןעשיווצ ןעגנובייר ןעגנַאפעגנַא רעבָא ךיז ןעבַאה

 ןעמונעגּפָא ןעבָאה ןעננובייר יד .סענַארפ ןָאשקידסירוי רעביא

 סָאװ ,סנַאשנעװנַאק יד ףיוא ןוא רהָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא טייצ ךס א

 .1914 ,טכיראב ןָאשנעװנָאק (*
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 ,סעטימַאק יד ןופ תונעט ענעדישרַאפ יד ןערעהסיוא טזומעג ןעבַאװ
 טוא טנעלפ םעד ץוח ַא ןוא טרעטשעג ןערעוו טגעלפ טייברא יד
 ,סעטימאק יד ןופ רעדילגטימ יד ייב טולב סייה ןעפורסיורַא םעטסיס

 יד טָאה סנַאשנעװנַאק עט18 ןוא עט12 ,עט11 ,עט10 יד ףיוא
 ךס א ןוא טרא ןעניטכיוו א רחעז ןעמונראפ ענַארפ-סגנוטלאוורַאפ
 ,טייצ

 -ניאראפ קרַאטש רהעז ךיז טָאה ,רקנמ .ס ,רעוט רעטלא רעד
 ךיא ןיוש טָאה ןוא ענַארפ-סגנוטלאוורַאפ רעד טימ טריסערעט
 רעד ףיוא ןאלּפ-סגנוטלַאװרַאפ א טנעכייצעגנָא רהַאי ןעטנהעצ
 -אק טייטס יזריושזד וינ יד ,יזריושזד וינ ןופ ץנערעפגַאק טייטס
 -נעוונאק רעט11 רעד ףיוא ןעגָאלשענרַאפ ןַאלּפ םעד טָאה עטימ
 רעד ףיוא ןָאטעג רעדיוו רעטעּפש סָאד טָאה יז .ןעדרַא ןופ ןַאש
 .ןָאשנעװנַאק רעט13 ןוא רעט2

 טרידנעמַאקער ךיוא ןיא ןאלּפ-סגנוטלאווראפ רעבלעז רעד
 .עטימאק רע18 רעד ןופ ןָאשנעװנַאק רעט14 רעד וצ ןערַאװעג

 :ןעמַאנ ןרעטנוא טסואווַאב ןיא ןאלּפ-סגנוטלאווראפ רעד
 ."ןַאלּפ יזריושזדדוינא

 א ןערָאװעג טייברַאענסיױא זיא ןַאלּפ יזריושזדדוינ רעד ץוח ַא
 -ףע לעיצעּפס ןיא סָאװ ,עטימָאק א ןופ םעטסיס-סגנוטלאווראפ
 -נַאק רעט19 רעד ףיוא לָאמנייא ,קעווצ םעד רַאפ ןערָאװעג טלהעוו
 ,יקצעוואס) ןָאשנעװנַאק רעט13 רעד ףיוא לָאמאכָאנ ןוא ןָאשנעװ
 ,(שטַאנלוב ןוא דארניּפש

 -ַאב ןיא ןענַאלשעגנרַאפ טָאה עטימַאק יד סָאװ ,םעטסיס סָאד
 ."טנעמנרעווַאג ווִא םרָאפ ןאשימָאק, יד : ןעמַאנ ן'רעטנוא טנַאק

 יד זא ,גנוניימ רעד ייב ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה רעוט דס ַא
 -עזקע ןא :ןונייהד ,טייצ רענעי ןופ גנוטלאווראפ עגידנעריטסיזקע
 טימ ,סעטימָאק גנידנעטס ןוא עטימַאק לָארטנַאק א ןוא עוויטוק
 רעביא טלעטשעגטסעפ טָאה ןָאשנעװנָאק עט13 יד יוװ ,דדס םעד
 ןעמ ןוא ,עטסעב יד זיא ,סעטימָאק יד טָא ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב יד
 .ןעמעטסיס עיינ ןערהיפנייא טינ ףרַאדַאב

 ןעסַאלשַאב טָאה ,טנַאזעג רעהירפ יו ,ןאשנעוונַאק עט14 יד
 רעלעיצעּפס א וצ ןעמעטסיס סגנוטלַאװרַאפ יירד עלַא ןעקיש וצ
 ןענירק טעוװ סָאװ ,זַאלּפ-סגנוטלאווראפ רענעי ןֹוא .גנומיטשּפַא-רוא
 ,ןערעוו טרהיפעננייא ןעקרַאד טעוו ,ןעמיטש להָאצ עטסערג יד

 ןערעוו טנעפטעג ןעלאז סע ,ןעטא;שעאב ךיוא יז םָאה ייברעד
 ןענטשעורעק םיטו ,עסערפ דעד ןית םעוסוקטיד עכילרחיפסיוא ְק 5 = ֹל 5 סט א ָמ +/ = 0 { = הו 5 לא



 גנֹור רעטייברא ןופ עטכוישעג וד 874

 יד ידכ ,ןעמרָאפ ענעדישרַאפ יד טָא ןענעוו ןעצנערעפנַאק ףיוא ןוא

 ךיז ןוא ןינע ןעצנאנ םעד ןיא טנאקאב ןערעוו ןעלָאז רעדילנטימ

 .גנוניימ ערָאלק א ןעטיײברַאסיוא

 ןײרַא זיא רע .ןערָאװעג ןעמונעגנַא זיא ןאלּפ יזריושזד רעד

 עיינ יד ןעוו ,ןאשנעוונַאק רעט15 ,ד'ַאנַאקיש רעד ךָאנ טפַארק ןיא

 .ןערָאװעג טרילַאטסניא ןענייז סעטימָאק עטלהעוורע

 ,ןעגנורעדנע עסיוועג טימ ,םעטסיס-סגנוטלַאוורַאפ םעד טָא ייב

 .ר .ַא רעד םויה דע ךָאנ ךיז טלַאה

 .ק .ק ןוא .וקע רער ןעגעג ןעטסעטָארּפ יד
 טימ ןעמַאזוצ ,עוויטוקעזקע עיינ יד טָאה ,1914 ,טסוגױא ןיא

 ןופ רעטערקעס לארענעג סלא טלעטשעגנַא ,עטימָאק לָארטנַאק רעד

 ,ןע'נילדע טאטשנא ,טאלבנעזָאר .פ .רד ןעדרָא

 ןיא טייהנעדירפוצמוא עסיורג א ןעפורעגסיורַא טָאה סָאד

 רע1ס רעד ןופ ןוא "עננויק יד ןופ רענַאל םעד ם ו ו ַא ןוא

 טקַא-סגנוגיטלאוונראפ א ןהעזענ םעד ןיא ןעבָאה ייז .עטימַאק

 יראלאס ס'נילדע זא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה ייז ,"דרַאג דלא; יד דצמ

 רעט14 רעד ףיוא ןערָאװעג טגיליווַאב ןענייז ןעגנַאלרַאפ ענייז ןוא

 "טנַאק ןוא עוויטוקעזקע) סעטימָאק טניַאשזד יד ןוא ןָאשנעװנַאק

 ךיז טָאה סע .ןעגַאזוצּפֶא םהיא טַאהעג טינ טכער ןייק ןעבאה (לָאר

 "נַאק ןוא טעיצולָאזער ,ןעטסעטָארּפ טימ הרדס עיינ א ןעביוהעגנַא

 -ַאפעג טָאװ יז זא ,טייוו ױזַא ןעגנַאנעג זיא 80 .רב .,ןעצנערעפ

 .ןָאשנעװנַאק רעלעיצעּפס א ןענעוו םודנערעפער א טרעד

 סָאװ ,דשח ַא טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ןעטסעטַארּפ יד

 רעט-14 רעד ןופ טַאירַאטערקעס םעד ףיוא ןעפרָאװעג טָאה ןעמ

 ,(סָאלַאװ ןוא ןילעי ,ןַאמרענייפ) ןָאשנעװנַאק

 טַאירַאטערקעפ םעד טגַארטּפױאַאב טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 .ןעסולשַאב ערהיא םודנערעפער םוצ ןעקישוצסיורַא

 סױרַא ,ןיוש ןעסייוו רימ יװ ,זעוועג זיא ןעסולשַאב יד ןעשיווצ

 וצ סטנעמדנעמַא סקעז ןוא רענעלּפ סגנוטלַאװרַאפ יירד יד ןעקישוצ

 | .ןַאשוטיטסנַאק רעד

 :טקנוּפ אזא ןעוועג זיא סטנעמדנעמא יד ןעשיווצ

 גנוטומ טניַאשזד ַא ויב טלעטשעגנָא ןערעוו עטלעטשעגנָא םיּפָא עלַא ,

 ןערעוו טגָאזמנע ןענעק ןוא ,עטימָאק לָארטנָאק ןוא עוויטוקעוקע רעד ןופ

 ..ןעעטימָאק עבלעזיד ןופ גניטימ טניַאשוד ַא ןופ םולשֲאב ַא ךווד
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 זַא ,ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא ןערָאװעג ןעסַאלשַאב ריוא זיא סע
 טפַארק ןיא ןיירַא ןעלָאז ןָאשוטיטסנָאק רעד וצ סטנעמדנעמַא יד

 .םודנערעפער םעד ןהעגנכרוד ןעלעוו ייז יו ךיילג

 .ןעמונעגנַא טנעמדנעמַא םעד טָאה םודנערעפער רעד

 םעד ייב ןערָאװעג טלעטשעגנָא טינ רעטייוו זיא ןילדע ןעוו
 זַא ,ט'הנעט'עג ,"עגנוי, יד ,דניירפ ענייז ןעבָאה ,גניטימ טניאשזד
 יד ןעקישוצסיורַא טכער ןייק טאהעג טינ טָאה טַאירַאטערקעס רעד
 -נעוונַאק ןעלענער םעד ףיוא ןַאשוטיטסנַאק רעד וצ סטנעמדנעמַא
 -ַארּפ יירד עֶלַא יד ןעקישסױרַא טפרַאדַאב טָאה רע .טָאלַאב ןָאׁש

 טימ ןעלייַא טינ ךיז ןוא ןעמַאזוצ גנוטלַאװרַאפ רעד ןעגעוו ןעטקעי
 ,טטנעמדנעמַא יד

 ַאד ןעכַאה -- טנַאזעג עגנוי יד ןעבַאה -- ערעטערקעס יד

 ןףעוװעג ןעסיוא ייז ןענייז סעקינדרַאג דלֶא םלַא ,הינּפ ַא טאהעג

 ַא ףיוא זַא ,טסואוועג ןעבָאה ייז .ן'נילדע ןופ ןערעוו וצ רוטּפ

 ס'נילרע ןעלעוו .ק .ק ןוא עוויטוקעזקע רעד ןופ גניטימ טניאשזד

 "נוא ךיז ייז ןעבָאה רעבירעד ןוא טעטירָאיאמ רעד ןיא ןייז רענגעג

 .םטנעמדנעמַא יד טימ טלייאעגרעט

 *! ךרַאג דלא רעד ןופ לעציּפש ַא

 ןופ קורבנייטש ןעוועג ןיא "עננוית יד ןופ רענַאלקנָא טּפיוה רעד

 עטימָאק רעני15 רעד ןופ "ןעמ סקַאּפסא רעד ,עיפלעדַאליפ ,12 ,רב

 .ןיֵלעי ,.ס ןעוועג זיא טַאירַאטַארקעס ןופ רעגידייטרַאפ רעד ןוא

 -השקשינ ץנַאג ןעבעגעג ערעדנַא יד ענייא ייז ןעבָאה םידובכ

 .עניד

 רעינישזדריוו יד ,עטימָאק סנַאיצאזינַאגרַא רעיפלעדאליפ יד
 ךילטנעפע ןעבָאה סעטימָאק טקירטסיד ןוא יטיס ערעדנא ןוא

 -סעווא ט'נילדע ןענענ ןוא טאירעמערקעס םעד ןעגעג טריטסעטַארּפ

 -סעפ א -- "םעשטנערב רעקרָאידוינ ןופ דנאבראפ, רעד .ןעקיש

 -עפנַאק לעשעּפס א ןעפורעגנעמאזוצ טָאה -- ?עגנוי, יד ןופ גנוט

 ,1994 ,ןעט9 ןוא ןעטֿפ םעד ,טסוניוא ףיוא ,ץנער

 ןעוועג ןענייז ץנערעפנַאק לעשעּפס םוצ ףורפיוא םעד ףיוא
 156 ,87 ,4 ,8 :סעשטנערב 12 עדנענלָאפ ןעבירשעגרעטנוא
 זיא גנטדרַאסענַאט רעד .881 ,208 ,259 ,216 ,149 ,101 4
 יד ןעפורעג טָאה .סָאװ ,עטימַאק רעד ןופ גנורעלקרע (1 ;ןעוועג

 -רַאפ יד (46 .טַאירַאטערקעס ןענעוו ענַארפ יד (2 .,ץנערעפנַאק
 גנוטלאווראפ עטלהעוורע עלַא ןופ לָאקיר (4 ןוא עגַארפ סגנוטלַאוװ
 ,סעטיטַאק
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 ,.טס יסנעלעד 79 ןיא ןעראווענ ןעטלאהעג זיא ץנערעפנַאק יד

 | .קרָאידוינ

 ןענייז סע ןוא תונעט ערעייז טניילענרַאפ ןעבָאה םידדצ עדייב

 ; סעיצולַאזער ןערַאװעג ןעמונעגנָא

 ײדנַאה יד ןענעג טסעטַארּפ ןעניטפעה ַא ןעקירדוצסיוא (

 לַארענעשזד יד ןערעדַאפוצפיוא ןוא טַאירעטערקעפ םעד ןופ גנול

 -עגעגּפַא ןענייז סָאװ ,ןעמיטש יד ןערילונַא וצ עטימָאק וויטוקעזקע

 .ןַאשוטיטסנַאק רעד וצ סטנעמדנעמַא יד רַאפ ןערָאװעג ןעב

 ןאטיוועל ,ןַאסלעומעס ; טדערעג ןעבָאה עיצולאזער רעד רַאפ

 יירד יד ןוא זיּפשַא ןוא שטַאגלוב ,ןאחרוק --- ןעגענ ,רקנמ ןוא

 .(ןילעי ןוא סָאלָאװ ,ןַאמרענייפ) ,טַאירַאטערקעס ןופ

 (לֵאק לָאר א ךרוד) טמיטשעג ןעבָאה עיצולאזער רעד ר ַא

 .טמיטשעג טינרַאג ןעבָאה ןעטַאנעלעד 78 .,79 -- ןענעג ,1

 -עטשוצנַא ,עטימַאק .זקע לארענעשזד יד ןערעדָאפוצפױא (2

 ,גניר .ברַא ןופ רעטערקעס לַארענעשזד סלַא ן'נילרע ןעכ

 ,ןעמיטש ס9 ןעראוועג ןעבעגענּפָא ןענייז עיצולַאזער רעד ראפ

 .ןעמיטש 21 ןענעג

 ןעלַאז םעשטנערב יד זַא ,טרידנעמַאקער טרעוװו לָאקיר ןענעוו

 סעיצַאדנעמַאקער זעגניירבניירַא ןוא ןעריטוקסיד וצ ןעמענפיוא סָאד

 .ןָאשנעװנַאק רעטסקענ רעד וצ

 :ןעוועג ןענייז ץנערעפנַאק לעשעּפס רעד ןופ ןעראטערקעס יד

 עדייב ,460 .רב ,ןאמערק סקעלא ןוא ,07 .רכ ;קסוװַאבוד סקַאמ

 .רַאמיטלאב ןופ

 ."עטלא, ןוא "ץגנוי

 יד טנַאמרעד ןעטייהנענעלעג ענעדעישרַאפ ייב ןעבַאה רימ

 -סיוא ןעלעטשוצּפָא ךיז טייצ זיא סע ןוא ?עטלַא? יד ןוא "עננוי;

 זיא ןעבַאה טָאװ ,גניר .רַא ןיא ןעננוטכיר עדייב יד ףיוא רעכאלריפ

 -טרַאה ,ןעפרַאש ַא דיז ןעשיווצ טרהיפענ רהַָאי עכילטע ןופ ףיולראפ

 .ףמַאק ןעכילנעזרעּפ רעטעּפש ,ןעלעיּפיצנירּפ טשרעוצ ,ןעגיקענ

 קרַאטש ןעגנַאפעגנַא טָאה .ר .א רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןיוש

 וצ ןעגנַאפעגנָא דיז ןעבאה ,רהָאי זעט-פ ,ןעט-פ ןיא יוװ ,ןעסקַאװ וצ

 .רעדילגטימ יד ןוא רעוט יד ןעשיווצ ןעננומיטש ייווצ ןעקרעמאב

 טּפױה יד זא ,גנוניימ רעד ייב ןעטלאהעג ךיז ןעבַאה ערעדנא

 -ייווצ ַא ,סטיפענעב ןוא סנערושניא ןייז ףראד .ר .א ןופ עכשנפיוא
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 טינ ןיא .ר .א ןופ עבאנפיוא טּפיױוה יד זא ,טנאזעג טָאה לייט דעט

 םאוו ,עיצאזינאגרא עלאעדיא ןא ראנ ,ןעדרַא טנערושניא ןַא ןייז וצ

 ,רעדילגטימ ערחיא ןעדליב וצ ןֹוא ןערעלקוצפיוא עבאנפיוא יד טָאה

 יד תעב ,ףונ ן'םיוא טכיוועג רהחעמ טגיילעג ןעבָאה עטשרע יד

 -קטייג יד ,המשנ יד ןעכָארטשענרעטנוא גידנעטש ןעבָאה עטייווצ

 ,ר ,א ןופ טייז עגיט

 ערעטלע יד ךרוד ןעטארטראפ ןעווענ זיא גנוטכיר עטשרע יד

 -בשוימ ,עניטולבטלאק ,עשיטקַארּפ ,ןעגָאז וצ ױזַא ,יד ךרוד ,רעוט

 עשיטסאיזוחטנע ,עניציח יד ךרוד -- עטייווצ יד ןוא רערחיפ עניד

 ףיוא יו ,טפנוקוצ יד ןיא רחעמ טקוקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנעמעלע

 .טרשוונעגעג רעד

 עטלַאא יד ןעמַאנ םעד ןעגַארקעג רעבירעד ןעבָאה עטשרע יד
 עטייווצ יד ."עטלא, ,טושּפ רעדא ,(דרַאג דלא יד) רעדא "עידרַאווג

 ,"עננוי, :ןעמַאנ םעד טימ ןעראוועג טנעכייצַאב ןענייז

 -ווצ עלַא ןיא ןעוועג טינ םינמט טּפיוה יד ןענייז ךילנהעוועג

 יטנא חנרדמ רעבלעז רעד ןוא ןעמעלא ייב טינ ןוא טלוב ױזַא ןעט

 -םירעטקאראכ יד ןעוועג סָאד ןענייז ןײמענלַא ןיא רעבָא ,טלעקיוו

 רעטייכרַא ןיא ןעננומערטש ערדייב יד ןופ ןעטפַאשנענייא עשיט

 ,גניר

 -ראיוינ יד ןעוועג ןעטסיימ םִא "עטלַא, יד ןענייז גנַאפנָא ןיא

 עשיטסילאיצאס ערעסערנ א ןעוועג זיא קרָאי וינ ןיא ..רעוט רעק

 -רא עוויפערנַארּפ ןוא עלערוטלוק ,סנַאינוי עטלעקיװטנַא ,גנוגעווַאב

 ,רעטייברא יד ןופ חמשנ יד טגרָאזרַאפ ןעבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאג
 א ןופ ץאלּפ םעד ןעמענרטפ טנעקעג ןיולב ַאד טָאה גניר .רַא רעד
 ןופ דנוזעג סאד ראט ןענרַאז טפראדאב טָאה סָאװ ,"ץיירק ןעטיור,
 ןוא טייחקנארק ןופ טייצ ןיא ףליה ֹוצ ןעמוק םהיא ןוא רעטייברַא

 ,טיוט ןופ לַאפ ןיא םימותי ןוא חנמלא יד רַאפ ןעגרַאז

 שטנערב .ר .א רעד זיא ,טדעטש ץניווַארּפ ,"ירטנַאק, יד ןיא

 רעד ןעוועג זיא רע ,ןעטייקניטעהט עלַא ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג
 עכילטפאשלעזעג עַלַא ןענוּפשעג ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןופ ,ליונק
 רענ ןיא רע ,ץלַא ןעוועג .ר .ַא רעד זיא ירטנַאק רעד ןיא .םידעפ
 ןופ רענערט רעד ןעוועג זיא רע ,גנונעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד ןעוו
 .טכאמ-רוטלוק עניצנייא יד ןעוועג ןיא רע ,קנַאדעג ןעיירפ

 רעניטסיינ ַא ןעוועג .ר .א רעד ןזיא רעבמעמ ירטנַאק ן'רַאפ
 זיא סָאד .הטימעג ןייז רַאֿפ הוד ןענופעג טָאה רע ואוו ,רעסנעצ
 ןייז ראס ןקת א טכוזעג טאה רע ואוו ,שרדסחה תיב ןייז ןעוועג
 .המש'נ



 גניר רעטייברא ןופ עמכושעג יד 518

 -יועג ַא טקרעמענ גידנעטש ריז טָאה סנַאשנעװנַאק יד ףיוא

 ךיז טָאה סע ."קרָאי-וינ , וצ "ירטנַאק, רעד ןופ ןעיורטוצמוא רעס

 -ינ, עשיטקַארּפ יד ןעשיווצ טייקנעניוצעגנָא עסיוועג ַא טלהיפענ

 -רַאפ, ענעפורעג ױזַא יד ,רעמיורט עלענַאיצניװַארּפ יד ןוא "רעקרָאי

 ."סרעמ

 ןעגנומערטש עדייב ךיז ןעבָאה ןַאשנעװנַאק רעט10 רעד ףיוא

 ַא ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע תעשב ,ןעלהיפ טזָאלעג קראטש

 -עג ןעוועג ןענייז "עטלַא , יד .עטימַאק ?לאנַאשייקוידע רעלַארטנעצ

 ןעוועג ןעזייַא ןוא לָאטש ןענייז "עגנויק יד ןוא עטימַאק אזא ןעג

 .רַאפרעד

 טייצ רעד טימ ןיא ירטנַאק ןוא קרָאי ןינ ןעשיווצ עיניל יד

 ילַאטסירקסיױא דעלסיבוצ ךיז ןעבַאה סע ןוא ןערָאװעג טקעמענּפָא

 .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ייווצ ןיפ סעימַאנַאיזיפ יד טריז

 -עגרַאפ םידדצ עדייב יד ןעשיווצ זיא ךוסכס רעקראטש ַא

 ענַארפ יד ואוו ,ןאשנעוונַאק רעטסעשטאר ,רעטפלע רעד ףיוא ןעמוק

 "וקסיד יד ןופ טקנוּפ-לעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא "דניירפ, ןעגעוו

 יד עקַאט ןעבָאה ןאשנעוונַאק רעד טָא ףיוא .,ןעטַאבעד ןוא סעיס

 ערעייז ןענַארקעג ןוא טריזילַאטסירקסיױא ךיז ןעננוטכיר עדייב

 'ו ."עננוי, ןוא "עטלַא , : ןעמענ

 "עג סע ןעבָאה ייז ,"דניירפ, ןעגענ ןעוועג ןענייז "עטכא, יד

 ןעבַאה ,טרעקרַאפ ,"עננוי, יד ןוא ךַאז עגנירעביא ןַא רַאפ ןעטלאה

 -ענסױרַא רַאנ טינ "דניירפפ םעד טלַאװעג תוחכ ערעייז עַלַא טימ

 ןוא רעטנַאסערעטניא ץלַא רעטייוו סָאװ ןעכַאמ םהיא רָאנ ,ןעב

 ,רעדנערעלַאב

 -מוא ןַא "דניירפ, ןיא ןהעז וצ טמיורטענ ןעבָאה "עגנוי, יד

 ,עמרַאפטַאלּפ עיירפ ַא ,גנונעװַאב רעד ןיא רעבעגדזַאט ןעניגנעהּפָא

 -ַאז וצ יו טיײטשרַאפ ןוא ןענַאז וצ סָאװ טָאה סָאװ ,רערעדעי ואוו

 ,ץַאלּפ ַא ןעניפעג לָאז ,ןעג

 טריזיטַאּפמיס רחעמ טָאה ץנעגילעטניא ענעמוקעגנרעבירַא יד

 ."עגנוי, יד טימ

 "עגנויא יד ןוא ץנעגילעטניא רענעמוקעגרעבירַא רעד ןעשיווצ

 רעגידנעגייווש רעניטסייג ןימ א ,טפאש'הבורק א טשרעהעג טָאה

 ענעדישרַאפ ןיא ןעציטשרעטנוא וצ גיטייזנענענ ךיז ,ךַאמּפָא

 ןיא עיציזַאּפָא רעד טימ ןעוועג דימת ןענייז "עגנויא יד ,ןעפמַאק

 לייט ןערענַאיצולַאװער םעד טעדליבעג ןעבַאה ןוא גנוגעוװַאב רעד

 .נניר רעטיײברַא ןיא
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 ,ןטשנעמ עגנוי ןופ אקוד ןענַאטשַאב סי ןענייז "עננויא יד
 ןעבָאה טזוומעג עלַא םינ ןעבָאה "עטלא, יד ןעשיווצ יוז טקנוּפ
 ,ּפעק עיורג

 רעגנוידטלא רעד ןעוועג ןיא "עגנויא יד ןופ רערהיפ יד ןעשיווצ
 ,ןאמרלעפ ,סטרעבַאר ,ןאטיוועק ,יקסמָאלַאפַאר ,קָאלב .ה ,רקנמ
 ,ןאסלעומעס ,קורכנייטש ,קאלב ,א ,ףלואוו .ב ,יקסנישא ,טמארבייא
 יד ןופ רעבעגױאט יד ןוא ,ערעדנַא ןוא (ראמיטלאב) יקסוואבוד
 ,שטאנלוב .ש ,גרעבנייוו .י ,ןײטשּפע .בא ןעוועג ןענייז "עטלאג
 ,אנאקיש ןופ ןָאסנענעב .? ,יקצטעוװַאס .ס ,דָארניּפש .ב ,סאלאוו .ס
 .ערעדנא ןוא ;רובסטיּפ ןופ ןיקרא 5

 -ןידנעטשטסבלעז רַאפ סעטימַאק טייטס יד ןופ ףמַאק םעד ןיא
 םנה ,ףמַאק ןופ רערהיפנַא יד ןעוועג 5533 "עננויא יד ןענייז טייק
 -עּפעגרעבירַא ךיז ןעבָאה סעטימָאק םייטס יד ןומ םידיסח עכנַאמ
 ןענעו טלעדנאהעג ךיז סָאה .עטלא יד ןופ רענַאל ם'ניא טלעק
 א ראפ ןעוועג "עגנוי, יד ןענייז ,ןאשייקוידע רעטריזילַארטנעצ ַא
 -ולעטניא רחעמ סאוו ןעחיצניירַא ן'רַאפ ןוא טעשזדוב ןערעטערג
 -רעד גניר רעטייברַא םעד ןעפלעה ןעלַאז עכלעוו ,ןעטפערק עטנעג
 -עג ייז ןעבָאה "דניירפ, ןופ .ןעלאעדיא עטסכעה ענייז ןעכיירג
 ןעבענּפָא טינ ךיז לָאז סָאו ,טאלבנעכַאװ עטיורג ַא ןעכַאמ טלָאוו
 יד ןעבָאה טּפיוהרעביא לָאז סָאװ רַאנ ,םינינע .ר .א טימ ןיולב
 םעד ןערעניײפרַאפ וצ ןוא קנַאדעג םעד ןעמעיטרַאפ וצ עבַאנפיוא
 ,רעדילנטימ יד ןופ קַאמשעג

 טימ ןעוועג "עגנוי יד ןענייז ,ן'נילדע רעביא ךוסכס םעד ןיא
 ,טעדווירקעג ז'נילרע טָאח ןעמ זַא ,טניימעג ןעבַאה ייז עכבלעוו ,יד
 ןענאמשעג ןענייז ייֵז .טגידײלַאב טסיזמוא םהיא טָאה ןעמ זַא
 .ןעזייא ןוא לָאטש ן'נילדע ראפ

 טלעדנאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןַאשנעװנַאק רעט14 רעד ףיוא
 ןענאטשעג "עננויא יד ןוא "עטלַא, יד ןענייז ,רעטערקעס ןענעוו
 .ןערעגַאל עכילדנייפ ייווצ יו ,ערעדנא יד ןעגעג ענייא

 רעט-14 רעד ןופ ןעשינעקעװכַאנ יד ןעוו ,1914 רעמוז ןיא
 "עננויא יד ןופ ףמַאק רעד ןעוו ,שירפ ןעוועג ךָאנ ןענייז ןַאשנעװנַאק
 ןערעפראש רהעמ ַא ןעמחענוצנַא ןעביוהעגנַא טָאה "עטלַא, ןוא
 -טלאיסוקסיד עכילטנעמע טרישזנַארַא 2 שטנערב סָאה ,רעטקַארַאכ
 א ןיא עני יד ןעליװ סאו, עגארפ רעד ןעגעוו ןעגניטימ
 רעד ףיוא ןעראוושג ןעטנאהעפ ןענויז ןעגניטיס יד "? ניר רעטייב
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 שטנערב סאו ,זיוה רעד ןופ ןעטרַאג ןעסיורנ םעד ןיא ,טפול רעיירפ
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 "וקסיד עכלעזַא עכילטע טרישזנַארַא ןעבַאה "עגנוי, יד ךיוא

 .ןענניטימ סנַאיס

 יד ןעשיװצ ףמַאק רעד טָאה 1916--19141 ןערהָאי יד ןיא

 "קַארַאכ ןעטרעטיברַאפ ןעפרַאש ַא ןעמונעגנַא "עטלַאפ ןוא "עננו,

 | ,רעט

 רצ ןייא ןופ לָאמַא ןעננולמַאזרַאפנעסַאמ ןוא ןעצנערעפנַאק

 .ךָאװ עלַא טעמב ןעמוקרָאפ ןענעלפ ,דצ ןעטייווצ ןופ לָאמ ַא

 הקזח רעייו טימ רעקרַאטש ןעוועגנ ללכב ןענעז "עטלַא, יד

 ,רעומ עשינרענע ןעוועג ןענייז "עגנויא יד ןעשיווצ .ר .א ז'פיוא

 יד ןעגיזַאב ֹוצ טײברַאעג תוחכ ערעייז עֶלַא טימ ןעבָאה עכלעוו

 ,"דרַאג דלֶאא

 םעד ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,ץנערעפנַאק ןאשיינימַאנ רעד ףיוא

 דלֲאק יד ןעכאה ,לָאה "סטרעװרַאּפ , ןיא ,1918 ,ראורבעפ ןעט4

 .גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעּפָאלעג טינ ןוא ןעגיוצעג קירוצ ךיז "דרַאג

 ,1918716 רהַאי ן'רַאפ גנוטלַאוװרַאפ יד ןענואוועג ןעבָאה "עגנוי, יד

 עטשרע סָאד ךיז ןעבַאה ץנערעפנַאק ןאשיינימַאנ רעד ףיוא

 "דנַאק יר ןֹופ ןעמענ יד טימ ךעלעטעצ עטקורדעג ןעזיווַאב לָאמ

 .טלעטשעגסױרַא ןעבַאה "עגנוי, יד ןעמעוו ,ןעטאד

 .טצונעגסיוא גנוריסַאּפ יד ןעבָאה "עטלַא , יד

 "רע ןַא טרעדַאפענ ןעבַאה "דרַאנ דלא, יד ןופ רערהיפ יד

 "טנַארַאפ ןיא סע רעוו ,ץנערעפנַאק ןופ ןאמרעשט ןופ גורהעלק

 ."ךעלטעצ, יד רַאפ ךילטרַאװ

 ײוקסיד א ןעזָאלוצוצ טנַאזטנע ךיז טָאה ,רקנמ ,ןַאמרעשט רעד

 -ַאה עטלַא יד .לעמוט ַא ןערַאװעג זיא סע .ענַארפ רעד ןעגעוו עיס

 ןיא טגילײהטַאב טינ ךיז ןעבָאה ןוא ץנערעפנַאק יד ןעזָאלרַאפ ןעב

 .טָאלַאב ןָאשיײנימַאנ םעד ןעמיטש

 "עננוי יד ואוו ,ץנערעּפנַאק עניצנייא יד ןעוועג בנא זיא סָאד

 .טעטירָאיַאמ יד טאהענ ןעבָאה

 טכילטנעפערַאפ ץנערעפנָאק רעד ךָאנ ךיילנ ןעבָאה "עטלַא, יד

 ;לעּפעק םעד רעטנוא ףעירב םענעפָא ןעדנענלַאפ "טסטרעוורַאפ, ןיא

 -עד עגילדנזעצ ןופ טמַאדרַאפ "עגנוית יד ןופ ןעדַאהטעמ עקני*

 | : "ןעטַאגעל
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 .ר .א ןופ עטימָאק ווימוקעזקע לַארענעשוד רעד ןַא,

 -ָארּפ סווא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאגעלעד עטנעבווצרעטנוא וד ,רימ

 ,טָאלַאב םעד ןעמיטש םעד ןיא לויהטנַא ןעמהענ וצ טגַאזטנַא ךיז טסעט

 ,גאטנוז ןערָאװעג ןעטלאהעגּפָא ןוא סָאװ ץנערעפנָאק ןָאשוונומָאנ םייב

 טלעמַאורַאפ ךיז ןעבָאה ,ייוודָארב טסיא 179 ןיא ,ראורבעפ ןעט14 םעד

 -ַאה ןוא ,ייוודָארב טסיא 175 ןיא ,רַאורבעפ ןעט-19 םעד ,דנעבא גאטנָאמ

 : ןָאוצולָאזער עדנעגלָאפ יוד ןעמונעגנָא ןעב

 -וטסילַאוצָאס ףיוא טיובעג זיא גניר .ברַא רעד זַא ,טכַארטעבנַא ןיא

 רעד רַאפ זייװַאב סלַא ןענעיד ןעלָאז עכלעוו ,תודוסי עשיטַארקָאמעד עש

 -לַאװרַאֿפ וצ גיחעפ ןיילַא ןענייז רעטייברַא זַא טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק

 : ןענָאוצַאזונַאגרָא ערעייז ןעּט

 עוויסערגָארּפ עלַא ןוירַא טמחענ גניר .ברַא רעד זַא ,טכַארטעבנַא ןיא

 דלַאװעג עשיטסילַאטיּפָאק ןעפַאשוצּפָא ויא סע קעווצ סנעמעוו ,ןעגנוטביר

 ;טייקגיטכערעג ןוא רשוי ןערהיפוצנייא ,םעד טַאטשנא ןוא

 לָאמ עלַא ןעבָאה גניר .ברַא ןופ ןעּפיצנירּפ יד סָאד ,טכַארטעבנַא ןוא

 -לַאװרַאפ רעד ןיא ןהעגוצניירַא רעבמעמ ןעדעי טייהנעגעלעג ַא ןעבעגעג

 ביוא ,ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ענייז ןעגעוו םהיא גידנעגערפ טינ ,גנוט

 ןופ טסויג םעניײמעגלַא םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעוועג רָאנ ןענייז ייז

 ;טעטירַאדילָאס ןוא טייקגידנעטשטסבלעו ס'רעטייברַא

 רעכבלעוו ץנערעפנָאק ןָאשיינימָאנ םעד ףיוא זַא ,טכַארטעבנַא ןיא

 -רעפ עטסקענ וד רַאפ ןעטַאדידנַאק ןעביילקוצסיוא ןערָאוװעג ןעפורעג זיא

 ערַאטנעמעלע יד ןערָאװעג טנידלַאװגרַאפ ןענייז ,סעטימָאק עדנעטלַאוװ

 םענייא ןעדעו גידנעזייווקירוצ ,טפַאשרעדילגטימ עטיירב יד ןופ עטכער

 ןופ סמרָאפ יד ןעגעוו גנוניימ עבכילנעורעּפ ןייז טאהעג רָאנ טָאה רעכלעוו

 ןוא ,ןעגארפ עלעיפיצנירּפ ערעדנַא עסיוועג ןעגעוו רעדָא גנוטלאוורַאפ

 ךעלעטעצ עטקורדעג עגיטרַאפ ןערָאװעג טיירּפשרַאפ זוא סע סָאװ טימַאד

 ןיוש ןעטנעמעלע עסיוועג ןופ ןענייז עכלעוו ןעמַאדידנַאק ןופ ןעמענ טומ

 םעד ףיוא ףיורַא ןעלָאז עזעיד רָאנ זַא ,ןערָאװעג טמיטשַאב רעהירפ ןופ

 טכער סָאד ּפישרעבמעמ עטיירב יד ויב ןערָאװעג טביורעגקעווַא זיא ,טָאלַאב

 ;ןעטנַאטנעוערּפער ערעייז ןעביילקוצסיוא ןיילַא
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 עגיד'טשרמולכ סעמעוו ,ןענָאזרעּפ עסיוועג זַא ,טכַארטעבנַא ןיא

 ךיז ןעבָאה ,ןעמרָאפער עשיטַארקַאמעד ןערהיפוצנויא ןענייז סע ןעבאגפיוא

 ינַאק ערעייז ןעביילקוצסיוא רעקיטילָאּפ לעדוב ןופ ןעלטימ טימ טצונַאב

 -עמ ַא טומ טרעפטנעעג ייו ןעבָאה ןעטסעמָארּפ עלַא ףיוא ןוא ,ןעטַאדיד

 "וראד ןענעק ןוא טעטורשיטס יד ןעבָאה ייז זַא ,לעכיוטש ןעשלעפטעסיפ
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 ןוא זיא סע ביוא ,ףיורַאד גידנעטכַא טינ ,טלעפעג ווז סָאװ ןָאהט רעב

 ;גנור .ברא ןופ סעיצידַארט יד םימ גנַאלקנווא

 עכלעוו ,ןעטַאגעלעד עגינעו יד ןופ סטאלאב יד זא ,טבארטעבנא ןוא

 ןופ טגעה יד ןיא ןענופעג גָאט ןעצנַאג א ךיז ןעבָאה ,טמיטשעג ָאי ןעבָאה

 ,םיפָא לארענעשוד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא טינ ןוא ןענָאזרעּפ טאווורפ

 -געוונָאק ןוא ןעצנערעפנָאק עבילצעזעג עלא ייב טרהיפעג ךיז טָאה סע יו

 ,טנָאש

 רקפה רעויד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ וצ גיטפעה ןעסָאלשַאב סע ייז

 ןיירַא ןעגנערב עיטַאוקָאמעד ןופ לעטנַאמ םעד רעטנוא עכבלעוו ,קיטקַאט

 ףיוא ןערעדָאפ רימ ןוא ,ר .ַא ןופ ןעהייר יד ןיא גנורעטשוצ ןוא םָאַאב

 עמימָאק .וקע לארענעשוד רעד ןופ ןעגנאלראפ ןעלָאז םעשטנערב ֹוד סָאד

 -וצסיורַא ,ךילגעמ זוא עכלעזַא ביוא ,טכער עכילצעזעג וד ןעביאוצסיוא

 "נערב יד וצ ןעטאדידנַאק עטרינימָאנ עלא טימ טאלאב ןעצנאג םעד ןעקיש

 .ןעמוטשבא םוצ סעשט

 רעד ןיא ןץעקורד וצ ןָאיצולָאוער עויד ןעסָאלשַאב ךיוא סע ייז

 ןעקיש ךיוא ןוא ,ןָאשנעוװנָאק ןופ ןערָאװעג טנעקרענא זיא עכלעוו ,עסערּפ

 .עטימָאק וויטוקעוקע לארענעשזד רעד וצ עיפאק א

 -לעג ,גרעבנייוו --- 9 .רב ;ץיוועלומס ,ןָאטנארא ,ןידלָאג --- 1 .רב

 ,קיילב -- 1 .רב ;קאּפאלס --- 6 .רב ; גרעגדעירפ --- 8 .רב ; ןילטַאמ ,ןַאמ

 ,ןרעטשדלָאג -- 920 .רב ;קארוו ,דלָאג --- 11 .רב ; ןעקָאבָאה טסעוו ןופ

 ;טאלכנייוו -- 86 .וב ;קאב -- 98 .רב ;ןאמדייוו -- 98 .רב ;הטימס

 ;ןייטשבארג -- 49 .רב ;ןאמיירפ -- 89 .רב ;רעגעלרעפ --- 88 .רב

 "אק ---94 ."ב } ןאמהטאר .ו --- 49 .רב ;ץימיוװַאלאוו ,רעברַאפ --- 48 .רב

 "וק ,ןאלּפַאק --- 19 .רב ;רענילג --- 70 .רב ; ןאמטוג --- 68 .רב ; ףאס

 .ױב ;רעללימ ,סאלאוו -- 78 .רב ;ליּפשיירד ,רהעש --- 74 .רב ; ןאמרעּפ

 ;ןייטשרעניד -- 99 .רב ;'יבאקאי -- 98 .רב ;ןעָאר ,גרעבלַאוו --- 9

 "רעפ -- 188 .רב ;ןיויר -- 112 .רב ; ןייטשנייוו ,יקצילאוו --- 100 .רב

 -- 180 .רכ ;יקסנולאג -- 146 .הב ;ןאמפוַאק -- 186 .רב ;קינאק

 ; טאלאמ --- 188 .רב ; רעלסעשט --- 171 .וב ; ידוארב --- 164 .רב ;טפולק
 ;עגַארש -- 900 .רב ;ןאמחטאר . -- 195 .רב ;וקסנעוווא --- 194 .רב

 ;ץטַאק -- 914 .רב ;קילערַאג ,ןיקסוג -- 906 .רב ;ןיוועל --- 901 .רב

 "נוופ ,ואלקס -- 981 .ױב ;טסקַאב --- 919 .רב ; ןייטשנויוו --- 215 .רב

 ;עוַאמ -- 244 .רב ;רעגרעב -- 989 .רב ; ןאמרעה -- 988 .רב ; גרעב

 .רב ;ןיקבאוד -- 858 .רב ; ןאמווג -- 988 .רב ; ןאמלעדונ --- 978 .רב

 .רב ;ץטַאק -- 408 .רב ;ץטיוװָאקּפיל -- 400 .רב ;ןיוועל .ה -- 5

 .רב ;ןַאמרעווליס -- 488 .רב ;גנילרעפייה --- 489 .רב ;זיּפשַא -- 0

 .ןיקמַאכעגנ ,ןואקמעלס --- 6
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 יילגנוי, יד ןופ םארנָארּפ סָאר

 ךיז ייב .ר .ַא ןופ גנוטלאווראפ יד טאהעג ןעבָאה "עננוי, יד
 ,19125716 רהָאי סָאד ,רהָאי ןייא רַאנ טנעה יד ןיא

 וויטוקעזקע רעד ןופ ןאמרעשט רעד ןעוועג זיא ןילדע םאיליוו
 ,רהָאי םעד ןיא

 -עג א ןופ עגארפ יד ,1916 ,ראונאי ןיא ןעמוקעג ןיא סע ןעוו
 טלעטשעגנַא טינ וויטוקעזקע "עננויא יד טָאה ,רעטערקעס לארענ
 ,טאלבנעזַאר ,8 ,רד רעטייוו ףיוא

 ,1914 ,טסוניוא ןיא יו ,ךאז עניבלעז יד ןעמוקעגרַאפ זיא ַאד
 .ןע'ןילדע קירוצ טלעטשעננָא טינ טָאה .זקע "עטלאפ יד ןעוו

 זא ,ןערָאװעג טשטייטענסיוא ךס א ןופ ןיא טקא רעד םִא
 -אר ןָא ןייז םקונ טלאװעג ַאד ךיז ןעבָאה םידיסח ענייז ןוא ןילדע
 .ץַאלּפ ט'ןילרע ןעמונראפ רעהירפ טָאה רע סָאוװורַאפ ,ן'טאלבנעז
 "עבילנעזרעפ, א ןעביירט ייז זא ,"עגנויא יד טגידלושַאב טָאה ןעמ
 -סעטארּפ עקרַאטש ייז ןעגעג ןעפורעגסיױרַא םָאה סָאד ,קיטילַאּפ
 ןעטאדידנאק ןערינימַאנ וצ ץנערעפנָאק ןָאשיינימַאנ רעד ייב ןוא ןעט
 לוח א ,ןעלאפענכרוד "עגנויא עלא ןענייז ,גנוטלאוורַאפ רעד ראפ
 ףךעד גנוטלאווראפ "רעגנוי , רעד ןיא ןעוועג ויא רעכלעוו ,סקַאז .ש .א
 ,עטימאק לאנַאשייקוידע רעד ןופ רעציזרַאפ

 "רעכילנעזרעפ, רעד טיס זא ,ןערעוו טקרעמאב ָאד זומ סע
 -נויא עכנַאמ ךיוא ןענייז ,גנוטלאווראפ "רעגנוי, רעד ןופ קיטילַאּפ
 ,ןעדירפוצ ןעוועג טינ "עג

 -וק טינ ,טנעלעגקעווא טינ ןעפַאו ערעייז ןעבָאה "עגנויא יד
 ןעבָאה ייז ,גנוטלאוורַאפ יד ןערױלרַאפ ןעבָאה ייז סָאװ ,נידנעק
 .ףמאק רעייז עינרענע רעניד'תונשקע ןא טימ טצעזעגרַאפ

 טלעטשעגסױרַא "עגנוי, יד ןעבָאה ןאשנעוונַאק רעט17 רעד וצ
 -יווצ טלייטראפ ןעבָאה ייז טָאװ ,טעלפיק א ןיא ןעגנורעדַאפ ערעייז
 .ןעטאנעלעד יד ןעש

 םאז "דניירפ, רעד זא ,ןעוועג ןענייז ןעגנורעראפ טּפױה יד
 -אב לָאז טייברא .קוידע יד רעאפ } ןאגרַא רעכילטנעכעוו א ןערעוו
 ןערעוו טיובעג לָאז סע זא ; טעשזדוב רערעטערג א ןערעוו טמיטש
 רעד עכלעוו ,רעטערטראפ יד זַא ;לעּפמעט .ר .ַא ןא קרָאונ ןיא
 ,טעיצוטיטסניא עכילטפַאשלעועג וצ טםייצ וצ טייצ ןופ םקיש .ר .ָא
 עטרינימַאנ יד זא ; םודנערפעער א ךרוד ןערעו טלהעוורע ןעלָאז
 ןופ םודנערעטער א וצ טקעריד ןהעג ןעלאז .םאק .זקע .צַאנ רעד רַאפ
 ,ץנערעפנַאק ןאשיינימַאנ ן'כרוד ןחענכרוד םינ ןוא סעשטנערב יד
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 .ןָאשנעװנָאק (רָאנאקיש) עטוּפ יד

 ,ןעט2 םעד אגאקיש ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ןאשנעוונַאק עט15 יד

 .1919 ,יאמ ןעט8 ןוא ןעט7 ,זעט6 ,ןעט8 ,ןעט4 ,ןעטפ

 : ןעוועג ןענייז 1914-1ס רהַאי ז'ראפ עטמַאַאב עלאנָאיצַאנ יד

 ; עטימַאק וויטוקעזקע

 ןאמרעשט ,סַאנָאו .ס

 ןאמרעשט-סייוו ,רעדניה .ה

 ףערושזערט ,ןאמליה .א

 ןייטשרעניד .א

 רעלהאצעב .ל

 ּוקסלאקאס .א .סרמ

 ץטנימ .מ

 ןאמרעדור .ס

 יקסועטוי .מ

 :עטימַאק םויראטינאס

 ןאמרעשט ,גרובזניג .ר

 רעטערקעפ ,ןאמרענוופ .נ

 גרעבזניג .ל

 קאז .ה

 ףלואוו .ב

 ןוומשלעקניפ .ע .ו

 גרעבלאוו .8

 : עטימָאק סערּפ

 ןאמרעשט ,ןייטשרעניד .ל

 רעטערקעס ,טסקאב .שזד

 ץטיוװָאלרעּפ .מ

 סטרעבָאר .ו

 קאלב .א

 רָאטקאדער ,ץנארק פיליפ

 : עטימַאק לָארטנַאק

 ןאמרעשט ,זיּפשַא

 ןאמרעשט-םייוו ,ץטעמ ,

 רעטערקעס ,ןירושו

 ןאמוורפ ,

 ןאמלהעמ ,

 סעלמעס ,

 הטומס

 רעש

 ש = 42 6 92 60 +* 14 + וקסנעוווא ,

 :עטימאק ?אנאשייקוידע

 ןאמרעשט ,ןהַאק .וו
 רעטערקעס ,וקסוועשערעש

 יקסווָאלאפאר

 ןייטשּפע .

 גרעבנייוו ,

 סמארביויא

 ןיקבארד .

 גרעברעווליפ .ס .רד

 ןאמצלאז .ר

 ש 2 56 5 22

 : עטמאעב סיִפָא

 .קעס .נעשוד ,טאלבנעזַאר .פ .רד

 .קעס טנעטסיסַא ,ןיקסאב .ּו

 .ונריוטַא ,ןָאדנַאל ריאמ
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 : דרַאָאב יראזייוודא לאקידעמ : עטימַאק ןַאשוטיטסנַאק

 ןאמרעשט ,ןאמגרענוא .ס .רד ןאמרעשט ,יקצעוואס .ם

 .קעט ,ןרעּפלאה סוילושוד .רד רעטערקעס ,רעלדא .א

 ןאמדירפ שודרָאשזד .רד ןעהַאק .א

 םָאר םוסקאֹש .רד רעניזנעפ .א

 לאהטגעזָאר סקאמ .רד סאלאוו .ם

 ןיקסעּפ .ש .רד ןירָאז .ד

 ,יקסוועיאר סלרַאשט .רד וקצטילאוו .א

 : סרָאטקעריד ווא דראָאב לאנַאשיינ

 .(ָאװהָא) יקצטיניו .0 רעטערקעס (וָאנוליא) ןידלָאג .ם
 .(טוקיטקענָאק) לאמ .מ (קראיונ) ץוווָאמארבא .שוד

 .(דנאלווא דואר) הָארעזויר .א (א גויווליסנעפ) קורבנייטש .ה

 .(אינושודריוו) לעגאג .ג (יוריושוד וינ) ןאמליג .ב

 .(איבמָאלָאק ווָא .טסיד) ןָאסינעד .8 .(דנעלירעמ) ןעהָאק .ם

 .(ןיעמ) יעד .ה .(ןעגושימ) ןווטשנרעב .שוד

 וצ זיא סע יוװ ,עטמַאַאב-סיּפָא יד ןעשיווצ עטסיל רעד ףיוא

 ,רעטערסעס טנעטסיסַא סלַא ןיקסָאב .י ַאד ןיוש טרירוניפ ,זהעז

 -ניפ ,ב ןופ ץאלּפ ן'םיוא ןערָאװעג טלעטשעגנָא זיא ןיקסַאב

 ןוא ,רעטערקעס טנעטסיסא רהַאי סקעז ןעוועג זיא סָאװ ,דוחרעג

 ,.רעטערקעפ גניטקע --- ןהענקעווא ס'ביורטנייוו ךָאנ

 .זקע יד ןעבָאה ,סיפִא םעד ןעזָאלראפ טָאה דוחרענניפ תעשב

 -סיורַא גניטימ ןעכילטפַאשניימענ א ףיוא סעטימַָאק לָארטנַאק ןוא

 : עיצולאזער עדנענלַאפ ןענַארטעג

 רעייו סווא טימרעד ןעקירד סעטימָאק לָארטנָאק ןוא .ּוקע יד,

 -נערהע ןיוז ראפ דוהרעגנופ .ב .רפ וצ גנונעקרענא ןוא קנאד ןעכילצרעה

 6 יוד ןיא םעטסיילעג טָאה רע עכלעוו ,טייברַא ענעבעגעגרעביא ןוא עטפאה

 ףךיוא טעוו רע זא ,ןעפָאה ןוא ,.ר .ַא ם'ניא פישרעטערקעס ןייז ןופ רהָאי

 -רֶע םהיא ןעשניוו ןוא סערגָארּפ ןייז ןיא .ר .ַא םעד ןעפלעה רעטייוו

 ."ערעוראק עגידרעמייוו ןייז ןוא גלָאפ

 ןערָאװעג ךיילנ םהיא ןזיא ,סיפא ןיא ןיירא זיא ןיקסָאב ןעוו

 ןייז טימ טָאה רע .טייקניטעט סנַאיצַאזינאנגרַא יד ןעבעגעגרעביא

 זוא סעטימאקס עדנעטלַאװרַאפ יד ייב ןעמונענסיוא קרַאטש טייברַא

 ןעגעוו טָאה רעכלעוו ,טַאלבנעזַאר .פ ,רד ,רעטערקעט-?ארענעג םייב

 :ןושלה חוב טכירַאב זייז ןיא ןעכנעגעגרעכיא םעד
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 ןעסיורג א טנידראפ ,רעטערקעס טנעטסוסַא רעד ,ןיקסַאב דניורפ,

 ץנַאג א ןיא טָאה רע .טייקגיטביט ןוא טייקגיהעפ ןייז ראפ טידערק

 ןוא טייברא עניטור רעד טימ טכאמעג טנאקאב יונעג ךיז טייצ עצרוק

 .(*"גניר רעטייברַא םעד ןופ טייקגימעט סגָאוצַאזוינאגרָא רעד טימ

 -רעשט ,סאנַאי .ם ןופ ןערָאװעג טנעפעעג זיא ןַאשגעװנַאק יד
 ,עטימָאק ,זקע רעד ןופ ןַאמ

 טייברא רהֲאי ן'רעביא קילברעביא ןא ןעבענענ טָאה סאנאי
 -ענרָאפ ןענייז סָאװ ,םיכוסכס יד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןוא

 ןיא ןוא ןעטילעג קרַאטש טָאה גנוטלאוורַאפ יד עכלעוו ןופ, ,ןעמוק

 ."ךיירגלַאפרע ןעוועג ךָאד

 טלהעוורע זיא ןָאשנעװנַאק ןופ רעטערקעס ירארָאּפמעט סלא

 .ןאמרענייפ .נ ןערָאװעג

 -אוו .ס : ןערָאװעג טרינימַאנ ןענייז ננוציז רעטייווצ רעד ףיוא

 סלא ,169 .רב ,ןאמרענייפ .נ ןוא ;6 .רב ,ןילעי ,ס ; 78 .רב ,סאל
 .ןַאשנעװנַאק ןופ טאיראטערקעס

 -ענ ייברעד ןעבָאה ןוא ןעמונעננָא טינ ןעבַאה עטרינימָאנ יד

 -נָאק םעד ןיא ןירַא זיא עכלעוו ,ננורהעלקרע עדנעגלָאפ ןעבעג

 ; לָאקָאטַארּפ ןָאשנעװ

 ןוא ןַאשנעװנָאק ןעטצעל ןופ ערעטערקעפ יד ןעוועג ןענייז רימ,

 -ראפ רעזנוא טיול יירט ןוא ךילרהע ןעבאגפיוא ערעזנוא טליפרע ןעבַאה

 -עג טעדמיולרַאפ ןוא טריקַאטַא רעבָא ןענייז רימ .ףירגאב ןוא דנַאטש

 םעד ןעשלעפ ןוא ונוא גידנעגידלושַאב ,ןענָאורעּפ ענעדישראפ ןופ ןערָאװ

 ןעמהענוצנָא טצעי ךיז ריס ןעגאוטנע ,טסעטָארּפ סלא ןוא ; םודנערעפער

 יד רַאבקנַאד טייצ רעבלעז רעד וצ ןענייז רימ להָאוובא ,סנַאשיינימַאנ יד

 זנוא ןעיורטראפנא גידנעלעוו ,ונוא ןצ יווטוצ רעייז ראפ ןעטַאגעלעד

 .םישרעטערקעס ןופ טמא םעד טימ ןָאשנעװנָאק רעזיד ייב ךיוא

 גנולהעוורע ןייז סָאד םאוקרעמפיוא ייברעד טכַאמ ןאמרענייפ .רפ

 ןָאשנעװנָאק יד סָאד טזייוואב ןָאשנעװנָאק ןופ רעטערקעס ירארַאּפמעמ סלא

 ערעטערקעס יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,יד וצ יורטוצ ןעטסלופ רהיא טָאה

 -ורפַאב עשילָארָאמ א ויז ראפ ןיא סָאד ןוא ,ןָאשנעוװנַאק רעטצעל ןופ

 ."גנוגיד

 .מ :ןערעטערקעפ סלא ןערָאװעגנ טלהעוורע ןַאד ןענייז סע

 .194 .רב ,יקטנעוויא .מ ןוא ;74 .רב ,רעש .ה ;89 .רב ,נרעבלַאװ

 .0/ .ז ,10195 ,"דנוירפ , ראורבעפ (*
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 ןערהיפוצנייא ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא ןאשנעוונַאק רעד ףיוא
 טנעמאדנופ א ןערָאװעג טניילעג ךיוא זיא ַאד ,סטייר לאנריוטארפ
 .ןעלהוש גניר רעטייברַא עשידיא רַאפ

 ,ערעפסאמטא רעד ןוא ןעטאנעלעד יד ןופ גנומיטש רעד טיול
 ןָאשנעװנַאק עט12 יד זיא ,ןעגנוציז יד ףיוא טשרעהעג טָאה סָאװ
 .ןָאשנעװנַאק (רעט14) רענעווייח-וינ רעד ןופ גנוצעזטראפ ַא ןעוועג
 .ןעטפערק יד ןוא טעיצארָאקעד יד ןעטיבעג זיולב ךיז ןעבַאה סע

 ןופ ןעכייצ ן'רעטנוא ןענַאטשעג זיא ןָאשנעװנַאק עט14 יד
 ןעטרָאד עקאט ןענייז "עגנוי, יד .,"עטלא, יד ןעגעג "טלָאװער;
 ("עטנחעצכעז, יד ךיוא רעטעּפש ןוא) עט19 יד .,רעגעיז יד סױרַא
 יד ןומ גַאלפ ץרעטנוא ןענַאטשעג זיא ,טרהעקראפ ,ןַאשנעװנַאק
 עלַא ףיוא טגעיזַאב ןערָאװעג ןעטרַאד ןענייז "עגנוי, יד ."עטלַא;
 .ןעטנארפ

 טכאמ-ןויטוקעזקע יד זיא ןָאשנעװנַאק רענעווייה-וינ רעד ייב
 וצ ױזַא יד ןוא "גנויא ןעוועג (רעטערקעס לארענעג רעד) סיפִא ןיא
 רעד ןופ טעטירָאיַאמ יד) סיפִא ןיא טכַאמ עגידנעבעגצעזעג ןענָאז
 -ענרעכיא רהֲאי םעד ןיא עקַאט טָאה .זקע יד ."טלַאז (.ק .ע נ
 יד ןיא ןָאשנעװנַאק רָאנַאקיש רעד ףיוא .רעטערקעס םעד ןעטיכ
 -ענ ןיא רעטערקעס ל?ארענעג רעד .טרעקראפ טקנוּפ ןעוועג ענַאל
 -רעביא טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,.ק .ע .נ יד ןוא "עטלא,פ יד טימ ןעוו
 ."עגנוי א ןעוועג זיא ,ןַאשנעװנַאק רעד ךָאנ ךיילג טכַאמ יד ןעמענ

 א ןעפַאשעג ךיז טָאה ןאשנעװנַאק רעט19 רעד ףױא
 ןענאטשאב ןיא ןעטַאנעלעד טעטירַאיַאמ יד  .ענַאל ענדַאמ
 ןערָאװעג טלהעוורע זיא סָאװ ,.ק .ע .נ יד רעבָא . "עטלַא, ןופ
 יד ןעױרטרַאפנָא טפרַאדַאב טָאה יז ןעמעוו ,םודנערעפער םייב
 .""עננויא א ןעוועג ןיא ,רהָאי ןענידנעמוק ן'ראפ גנוטלַאוורַאפ
 ןופ גנורינער ַא ןעניטעטשַאב טפרַאדעג טָאה ײטרַאּפ עדנעשרעה יד
 ,ײטרַאּפ-סנַאיציזַאּפָא רעד

 -רעטנוא טכוזעג טָאה ןוא טלחיפעג סָאד טָאה ןָאשנעװנַאק יד
 ןעגָארטענסױרַא טָאה יז סָאװ ,טימרעד גנוניימ רהיא ןעכיירטשוצ
 .ןקע רעד ןופ רעדילנטימ ע 9 ַא ראפ טינ עיצולַאזעריקנַאד ַא
 ןעבָאה עכלעוו ,ענעי ראפ זיולב רָאנ ,רהאי םענעגנַאגרַאפ ם'נופ
 טינ ,תוחפה 525 ,ןענייז עכלעוו רעדָא ,גנוטכיר רהיא טקירדעגסיוא
 ."עננויפ עט'נשקע'עננייא ןעוועג

 : עיצולַאזער-קנַאד רעד ןופ טסקעט רעד
 ןעראוװעג ןעטלאהעגּפָא ,.ר .ַא ןופ ןַאשנעװנַאק עבילרהעי עטמ18 יד,
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 "ַעונ ןוא ענעבעגרעביא ,עגיטעהט יד טנעקרענא ,1918 ואמ ,ָאגַאקיש ןיא

 רהָאי ןעטצעל ןופ סעטימָאק עדנעטלַאװרַאפ עלא יד ןופ טייברא עכיל

 .עטימָאק ויטוקעוקע יד לעיצעּפס ןוא (1914-1915)

 עדנעגלָאפ וד וצ קנַאד רחיא טימרעיה סיוא טקירד ןַאשנעװנָאק יד

 םוצ עיגרענע ןוא הימ ,טייצ רעייז ןעבעגעגקעווא ןעבָאה עכלעוו ,עדניורפ

 ;"גניר רעטייברַא, ןופ ןעטסעב ןוא להָאװ

 "עב .ל ,ןאמללוה .א ,רעדנוה .ה ,סאנָאו .ס :עטימָאק וווטוקעזקע

 .ןייטשרעניד .א ,רעלהאצ

 ,ןאמיירפ .נ ,ןירוׂשי .ה .י ,זיּפשַא .שזוד .מ :עטימָאק לָארטנָאק

 .סעלמעס .א ,הטימס .א ,ןאמלהעמ .א ,רעש .ה ,יקסנעוויא .מ ,ץמעמ .ג

 ,ןייטשלעקניפ .ע ,גרובזניג .ל ,גרובזניג .ר :עטימָאק םוירַאטינַאס

 .ףלואוו .ב ,קאז .ה ,גרעבלהָאװ .מ ,ןאמרענוופ .נ

 .ו ,טסקאב .שוד ,ץיוװָאלרעּפ .מ ,ןייטשרעניד .7 :עטומָאק סערּפ

 : .קאלב .א ,סטרעבָאר

 -ָאװ .ס ,ןהָאק . ,יקצעוואס .ס :עטימָאק ןָאשוטיטסנָאק ןוא אָאל

 .ןירָאז .ד ,יקצילָאװ .א ,רעניזנעּפ .א ,רעלדא .א ,סָאל

 ,גרעבנייו .ו ,ןיומשּפע .א ,ןאהאק .ו :עטימָאק לאנַאשייקוידע

 -ליס .רד ,סמנארבווא .ד ,יקסווָאלאפאר .א ,וקסוועשערעש .ר ,ןיקבַארד .ס

 .ןַאמצלַאז .ר ,גרעברעוו

 -עד .נ ,ןאמליג .ב ,ןידלָאג .ס :סרָאטקעריד וװָא דרַאָאב לאנָאשיונ

 ,ץיווָאמארבא .שוד ,ףָארעזייר .א ,יקציניוו .ס ,ןיוטשנערעב .שוד ,ןאסינ

 .יעד .ה ,לעגאנ .ג ,ןעהאק .ם ,ללָאמ .ס ,קורבנייטש .ה

 -יטומרע ןא סלא ןענעיד טייברא עמוג ראפ גנונעקרענא עויד לָאז

 | ."רעגלַאפכָאנ ערעיוו ראפ גנוג

 סאוו ,עיצולַאזער רעד טָא ןופ טסקעט םענעבירשעג םעד ףיוא
 ,גניר רעטיײברַא ןופ רעמיצ וויטוקעזקע ןיא םויה רע ךָאנ ריז טניפעג

 ;עטימַאק סנַאיצולַאזער רעד ןופ ןעטפירשרעטנוא יד ַאד ןענייז
 : טיארטעד ,1860 .רב ,רענשוק .ה :גדובסטיּפ ,49 .דב ,ןיקרַא .?
 ילעדַאליפ ,2/72 .רב ,רעגניטע .ס ;קראידוינ ,201 .רב ,ןייּפ סקַאמ

 ,םעלעשזדנא סָאל ,443 .רב ,ןהאק .ב ןֹוא ,איפ

 ענימיטשנייא ןא ןענארטעגסױרַא ךיוא טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 -נערב רעקראיונ ןופ דנַאבראפ םעד ןענענ עיצולָאזער-טסעטַָארּפ

 -ינאנרַא רעזנוא ןיא סָאַאכ ַאזַא טכאזרואראפ טָאה סאו, ,"סעשט

 ןופ דוסי ןעשיטארקַאמעד םעד טעדאשעג טימדרעד ןוא ןָאיצאז

 -נעוונַָאק רעד ןופ שנואוו רעד, ןעוועג זיא סע ."ןעדרַא רעונוא
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 ןיא ןעלַאז ןעגנולדנאה עכילדעש ןוא עטשניוועגנוא עכלעזא זא ,ןאש
 ,(="ןעדרַא רעזנוא ןיא ןעמוקרָאפ טינ טפנוקוצ רעד

 -רא עלאנָאיצַאנ יד, גיטעט רחעז ןעוועג ןיא רהַאי םענעי ןיא

 -סיוא קעווצ םעד טימ טעדנירגעג ךיז טָאה סָאװ ,"עטימַאק רעטייב
 .נ יד .,רעדנעל המחלמ יד ןיא ןעטכער עשידיא עכיילנ ןעפמעקוצ

 עסיורג א טליּפשעג עטימַאק רעד ןיא ,ךיז טהעטשראפ ,טָאה ,ק .ע

 טיײֿברא רעד טא טימ טקירדענסיוא ןַאשנעװנַאק יד טָאה .עילָאר

 :עיצולאזער רעדנענלאפ ךרוד טייחנעדירפוצ עטסערנ רהיא

 םקירד ָאגאקיש ןיא .ר .ַא ןופ ןַאשנעװנַאק עכילרהעי עט15 יד,

 וקע לארענעשוד רעד ןופ טייברא רעד טםימ טיוהנעדירפוצ רהוא םווא

 .רעדנעל המתלמ יד ןוא עטכער עשידיא ראפ ןייּפמאק םעד ןיא .מָאק

 "רַאפ וד וא ,טייחרעכיו עלופ רהיא סיוא טקירד ןָאשנעװנַאק יד

 :ךילמענ ,גנוגעואב רעונוא ןופ ןעגייווצ-טּפיוה יד ןעשיווצ עסיגדנעטש

 ,"סטרעוװרָאֿפ, רעד ,ןעטפַאשקרעוװועג עשידוא עטגינוואראפ וד ,.ר .ַא רעד

 ןייטמאק םעד ןעכאמ טעװ ןָאיצארעדעפ עשיטסילאיצַאס עשידיא יד ןוא

 .ךיורגלָאפרע ןוא םאוקריוו עטכער עשידיא וד ראפ

 בעד ןופ םרָאפטַאלּפ וד זא ,ןָאשנעװנַאק עט15 וד טנעקרענא ךיוא

 -וףוא םעד ןופ גנאלראפ םעד ןעטסלופ םא סווא טקירד .םָאק .ברא .צַאנ

 ם'נופ געוו ןעגיטכור םעד ןָא טגווצ ןוא אקירעמא ןיא רעטיוברא ןעש

 םעד זוא גנונמַאה עלופ רהיא סיוא טקירד ןוא ,עטכער עשידיא ראפ ףמאק

 -וא ענוהעפ-ספמאק עלַא ןעגונווארַאפ וצ ןעגנילעג טעוו .םָאק .ברַא .צַאנ

 -רוב ןוא עשיטמילַאּפ לאנָאיצַאנ ןופ ןהָאפ רעד רעטנוא ,רעטויברא עשיד

 .רערנעל המחלמ יד ןיא ןעדיא וד ראפ עטכער עכילרעג

 ןעצנַאג ןופ סעשטנערב .ר .ַא עלַא ךיוא טפור ןָאשנעוונַאק עט15 וד

 עטימָאק רעטווברַא .צַאנ רעד ןופ גנומהענרעטנוא עדעי ןעציטש וצ דנַאל

 -וירטסנוא ןָאשנעוװטַאק עט18 יד .ךיירגלָאפרע טייברא רהיא ןעכאמ ןוא

 עגארפ רעד ןיא ןעלדנאה וצ עטימַאק .וקֲע לארענעשוד עטסכענ יד טרוא

 ."טלעדנאהעג טָאה עגירָאפ וד יו גנוטכיר רעבלעז רעד ןוא

 -ַאזער א ןענַארטעגסיױרא ךיוא טָאה ןַאשנעװנַאק רָאגאקיש יד

 : החמחלמ רעד ןופ תונברק יד ןעציטש ןענעוו עיצוק

 -ָאה ןעוצולַאג ןוא דנַאלסור ןיא סָאד ,טכארטאבנא ןוא גודנעמהעג
 -יטש ןופ גנולויטראפ רעד עגונב ןעעטימָאק רעטויברא טעדנירגעג ךיז ןעב

 עמימָאק .זקע וד סָאד ,רימ ןערידנעמַאקער ,עדנעדוול המחלמ יד ראפ עצ

 -ָאק רעטיוברא עויד טיס ןעגנורניבראפ עטקעריד ןוא ןעלעטש ףיו לָאז

 ,81 .ו ,ןָאשנעװנַאק ר עגטקוש רעד ןופ טכוראב (*
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 -עג טעװ .מָאק .וקע וד לעיפ עציטש טקעריד יוֹז ֹוצ ןעקיש ןוא ןעעטימ

 ..ןעעטימָאק יד ןופ גנַאלרַאפ םעד טיול ,גיטיונ ראפ ןעניּפ

 טָאה ןַאשנעװנַאק יד עכלעוו רַאפ ,ןעגַארפ עטסניטכיוו יד

 יד ,טגָאזעג ןיוש יװ ,ןעװעג ןענייז ,טייצ לעיפ רהעז ןעבעגעגּפָא

 עשיריא ןופ ננודנירנ יד ןוא סטייר ?אנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא

 .ןעלהוש-רעדניק

 ייוצ עצנַאו ןעמונרַאפ טָאה ענַארפ סטייר לאנריוטארפ יד

 .ןעננוציז

 קרַאטש ןענייז סטייר ?אנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא רעד ןענעג

 ךרוד ןעבָאה ייז .ןייטשּפע .בא ןוא גרעבנייוו .י ןעטַארטעגסױרַא

 ןופ טנעמיטנעס םעד טקירדענסיױא ןעטנעמוגרַא ןוא סעדער ערעייז

 עיינ סָאד זַא ,טַאהעג ארומ ןעבַאה עכלעוו ,סעשטנערב ערעטלע יד

 ערעטלע יד ףיוא רעווש וצ ןעלאפ טעוװ ןעגנולהַאצ ןופ םעטסיס

 ,רעדילגטימ

 ,םטייר לאנריוטארפ טנידיײטרַאפ ןעבַאה סָאװ ,יד ןעשיווצ

 -ַאר .פ .וד רעטערקעפ לארענעג רעגידלַאמעד רעד ןעוועג ןענייז

 .יקסווַאלטישז .ח .רד ןוא טסקאב םאיליוו ,טאלבנעז

 -ַאוועג טרהיפעג ןענייז ענַארפ רעד טָא רעביא סעיסוקסיד יד

 -עג טנעגעגַאב ןעמ עכלעוו ,טייקרעטיב רענעי ןהָא ןוא ךילכַאז ןער

 .םידדצ עדנעפמעק ייווצ ןעשיווצ ךילנהעוו

 -ןַאשנעװנַאק יד רעביא סעיינ יד ןיא טָאה עסערּפ עשידיא יד

 ןעגעוו עטַאנעד רעד חכמ ץַאלּפ ךס ַא ןעבעגענּפַא ןעגנולדנַאהרַאפ

 -ַאז ןעבָאה ןעגנוטייצ עכנַאמ .סטייר לאנריוטארפ ןערהיפנייא

 -עג ןענייז סָאװ ,סעדער יד ןופ ןעלייט עסיורג טקורדענּפָא רַאנ

 ןופ רענגעג יד ןופ ייס ןוא רעגנעהנָא יד ןופ ייס ןערָאװעג ןעטלַאה

 ,סטייר לאנריוטארפ

 יד ראפ געיז ַא ןעוועג זיא גנומיטשּפא רעד ןופ טָאטלוזער רעד

 יד ןופ טעטירַאיַאמ עסיורג ַא .עמרַאפער רעיינ רעד ןופ רעננעהנַא

 לאנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא יד זַא ,טמיטשעג טָאה ןעטַאנעלעד

 ןערעװ טקישעג לָאז ענַארפ יד ןוא ןערעוו ןעמונעגנָא לָאז סטייר

 .גנומיטשּפָא םודנערעפער ַא וצ

 ,"ןעלהוש-רעדניק עשידיא, ןעדנירג ןעגעוו ,ענַארפ עטייווצ יד

 .טולב סייה ןעפורעגסױרַא ןַאשנעװנַאק רעד ףױא ןיוש טָאה

 רהעמ א טימ ןערָאװעג טרהיפעג סעיסוקסיד יד ןיוש ןענייז ַאד

 רענגעג יד .ץיה רהעמ טימס ,טנעמארעּפמעט ןעכילטפאשנעדייפ

 ןימ רעיינ א זיא סטד זא ,ט'הנעט'עג ןעכאה ןעלחוש עשידיא זופ







 51 גנור רעטויברא ןופ עטכישעג וד

 ןיא סע .גניר רעטײברַא ןיא ןענניירבניירַא ליוו'מ סאו ,םזיניווַאש

 א ןעמונראפ טָאה סָאװ ,טכנַאלש-רעטרעוו עניציה א ןעמוקענרַאפ

 .ננוציז עצנַאג

 ןיא ןהעזענ ןיוש ןעבָאה ריס יו ,ןעווענ זיא טַאטלוזער רעד

 ןעלהוש-רעדניק ןענעוו עיצולַאזער יד זַא ,לעטיּפאק ןענירעהירפ ַא

 א טימ ןעלַאמעגכרוד לָאק-לָאר ַא ךרוד גנומיטשּפָא רעד ייב זיא

 ,טעטירָאיַאמ רעניילק

 -א ר פ יד סלא ןערעוו טנעכייצַאב ןעק ןָאשנעװנַאק עט19 יד
 ןָאשנעוונָאק ןעלהוש ןוא סטייר ?ַאנרעט

 -נופ רעד ןערָאװעג טניילעג זיא ,ןַאשנעװנַאק רעד ייב ,אד

 -ענפיוא ךָאנרעד טָאה גניר רעטייברא רעד ןעכלעוו ףיוא ,טנעמַאד

 -לֹוק ענייז ייס ןוא עלעירעטַאמ ענייז ייס טניטסעפַאב ןוא טיוב

 .סעיצוטיטסניא עלערוט

 טימ טנעכייצענסיוא ךיז ןעבָאה רענדער-סולש יד ןעשיווצ

 .רד ,בראפדלַאנ .מ .רד ,יקסווָאלטישז םייח ,רד סעדער ענהעש

 ןוא סאנאי .ס ,גרעכנייוו .י ,ןײטשּפע ,בא ,רעדניה .ה ,טאלבנעזָאר

 ,ערעדנַא

 ,םולש ֹוצ ןעפורעג ןעבַאה רענדער עלא

 ,1912 טאלאב םודנערעפער ןָאשנעװנָאק ן'רעביא ננומיטשּפָא יד

 ,.טײברַא סנַאיצַאזינאגרַא---1

 ןערעוו ןָאטעג רהָאי ןעויד לָאז טייברא סנָאיצַאזינאגרַָא וד .א

 רעטנוא ,ןעעטימָאק טקירטסיד ןוא וטיס ךרוד :רהָאי ןעטצעל יוו יוזַא

 .עטימָאק סנָאוצַאזינַאגרָא לארענעשוד ןופ טכוזפיוא רעד

 ןופ ןעהעטשַאב ןעקעווצ סנָאוצַאזונאגרָא ראפ ןעטקירטסיד .ב

 וד טינ ןעגיוטשרעביא עטיוווצ יד וצ ענייא ןעטסָאק-עזוור סעמעוו טעטש

 .(98.00) ראלָאד 8 ןופ עמוס

 -וצסיוא ןערעוו ןעפורעג ןעלָאז ןעצנערעפנָאק עכילטַאנַאמ-וירד  .ג

 -ער ןעבעגּפָא ןוא ןעעטימָאק סנָאיצַאוונאגרָא יד ריפ ןעטנאקאוו ןעלופ

 .טייקגיטעהט רעייז ןופ סטרָאּפ

 סרעבמעמ ןעגנַאלַאב רָאנ ןענעק ןעעטימָאק סנָאיצַאזינַאגרָא ןיא .ד

 .ךילגעמ רָאנ ואוו ,.ר .ַא ןיא רהָאי 8 ןעטסגינעוומא ןענייז עכלעוו

 לָאו רהָאי ןעווד טייברַא סנָאיצַאזינאגרָא ראפ טעשודוב רעד .ה

 .ראלָאד 8000 ןייז
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 .גנוטלאוורַאפ "דניירפא ןוא ןַאשייקוידע---2

 ָאשייקוידעי-בָאס ןעריזינַאגרָא לָאז עטימָאק לאנָאשייקוידע יד .א

 .ךילגעמ רָאנ ואוו ןעעטימָאק לאנ

 -וצּפָא ךיו טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק לאנָאשייקוידע יד .ב

 ןערישזנַארַא ,רעכיב ןעבעגסיורַא ,םרושטקעל ןערישזנַארַא טימ ןעבעג

 -ווומ ןעדנירג ןיא ןעטלאהנָא ,רעצעלּפ עדנערהעלַאב ןיא ןעגנוריצַאּפש

 .וו .ז .א ,רעטיילנייא-סנָאיסוקסיד ןופ סבולק ןעדנורג ,ןענויאראפ עשילאק

 ןעויד ןייז לָאז עטימָאק לאנָאשייקוידע רעד ראפ טעשודוב רעד .ג

 .ראלָאד 4000 רעדָא ,ראלָאד 8000 ראפ :רהָאו

 ,ראלַאד 2,000 ןעבילבעג זיא טעשזדוב רעד

 -וידע רעד ןעהיילסיוא לָאז עטימָאק וויטוקעוקע עלאנָאיצַאנ יד .ד

 .רעכיב ןעבעגוצסיורא ראלַאד דנעזווט עטימָאק לאנַאשי יק

 -נעמַאלרַאּפ , לעביב סָאד ןעבעגסיורַא לָאז .םָאק .זקע .צַאנ יד .ה

 -וצ ןוא דנָאפ לאנָאשוטיטסנָאק ןעגיטנעס-18 םעד ןופ ,"םלור עשירַאט

 .ר .ַא ןופ סרעבמעמ עלא וצ ךאלכיב עזיד ןעלייט

 דנעזווט טימ ןערעוו טרעכעהעג לָאז טעשודוב "דנוירפ, רעד .ו

 .(דנעויוט 18 ףיוא 12 ןופ) ראלַאד

 .םויראטינאק-8

 יָאו ןענַאיצוטיטסניא-װיטּפמָאסנָאק וצ סנָאשיינָאד ןָאשנעװנַאק .א

 .דנָאפ םויראטינַאט ןופ טינ ןוא דנָאפ ןָאשנעװנָאק ןופ ןערעוו ןעמונעג ןעל

 םויראטינַאק וצ טגיטכעראב ןייז ןעלָאז סרעבמעמ סאלק עטירד .ב

 ראטקָאד ארטסקע ןא ןעסעּפ ןעלעוו ייז יו םעדכָאנ ,רהָאו א טנעמטירט

 םויראטינאפ עגיטיונ יד ןעלהָאצ ןוא קעווצ ןעזיד ראפ ןָאשיינימאוקע

 .סטנעמסעטַא

 .טיפענעב קיפ-4

 ,דרַאָאב יראזייוודא לאקידעמ א ןעלהעוורע לָאז עטימַאק .זקע יד .א

 .זוקע רעד טימ ןעמַאווצ ןעלָאז עכלעוו ,םיריוטקָאד 9 ןופ דנעהעטשַאב

 -פווא רעייז רעטנוא .ר .ַא ןיא ןעטייהנעגעלעגנא עשיניצידעמ עלא ןעבָאה

 .דרַאָאב יראזייוודא לאקידעמ םויראטינַאס רעד ןופ גיגנעהּפאנוא ,טכיז

 יז ואוו טעטש ערעדנַא ןופ םיריוטקָאד ךיז וצ ןעהיצוצ ךיוא ןענעק ויז

 דרַאָאב ירָאזייװדא .דעמ רעויד ןופ סרעכמעמ יד .גוטיונ ראפ ןעניפעג

 .טרעבמעמ-ןערהע ןייז ןעלַאז

 ןעכַאמ ןעלָאז דרַאָאב .וודא .דעמ רעד טימ ןעמַאווצ .זקע יד .ב

 ןייז לָאז סע עבאגפיוא סעמעוו ,ראטקָאד א ןעלעטשוצנָא סטנעמשזדנארא

 .טטייקיפיטרעס-קיס ןוא סנָאשייקילּפַא ּפישרעבמעמ ןעסעּפ וצ

 .ןעלַאפעגכרוד םודנערעפער םייב ןענייז ןעטקנוּפ ייווצ יד
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 6 ןיא ןעטייטסניאער ךיז ןענעק עכלעוו סרעבמעמ ענעכָארטשעג = .ג

 -דנוזעג רעייז ןופ ןהעזעגּפָא ,ןָאיצוטיטסנָאק רעזנוא םוול ,טייצ ןעכָאװ

 ויוצ זיב טיפענעב"קיס וצ טגיטכעראב ןייז טינ ןעלָאז ,דנַאטשוצ-טייה
 .טנעמטויטסנואער רעייז ךָאנ ןעכָאװ

 סטנעמדנעמא ןוא גנוטלאווראפ עניימעגלא---2

 .ןָאיצוטיטסנַאק רעד וצ

 עטסכעה סָאד ןווו לָאז סרָאטקעריד ווָא דרַאָאב לאנָאשיינ וד .א

 .סעטנעווירג ןוא סלעיּפַא ןעמחענוצפיוא .ר .ַא ןיא ץנאטסניא

 ןעגירק לָאז סרָאטקעריד וָא דרַאָאב לַאנָאשייג ןופ .קעס רעד .ב

 .רהאו א ראלַאד 0

 םעד ןופ ןערעוו טלעטשעגנָא לָאז .ר .ַא ןופ .קעס .נעשזד רעד .ג

 -רהעמ עכילנהעוועג א ךרוד .טָאק .זקע .צַאנ רעד ןופ גנוטימ םעניימעגלא

 .טייה

 טינ ןענעק שטנערב (1) ןיוא ןופ סרעבמעמ ייווצ ווו רהעמ .ד

 .גנומלאוורַאפ רעד ןיא ןייז

 -ןינ רעטוורג ןופ סרעבמעמ ןייז ןענעק גנוטלאווראפ רעד ןיא .ה

 סיפָא ןופ ןוא םוצ ןעטסָאק-עווור ֹוד ןענאוו ןופ ,דנעגעגמוא ןוא קרָאי

 .טנעס 80 יו רהעמ טינ ןענייז .ר .א ןופ

 .ר .ַא ןופ םוּפָא ןיא ןעביילברַאפ לָאז ָארויב עשיטסיטַאטס יד .ו

 .טנעמטרַאּפעד רעגידנעטש א סלא

 רעד ןוא םוּפָא םעד ןעגעוו סטנעמדנעמא ןוא עסילשַאב עלַא .ז

 ןעלעוו ייז יוװ ךיילג טּפַארק ןיא ןיירַא ןעלָאז גנוטלאוורַאפ רעניימעגלא

 .םודנערעפער ןעזיד ןהעגכרוד

 -נָאק םייב ןערעוו טלהעוורע לָאז רהָאו 8 עדעו ןיא לָאמ ןייא .ח

 ןעמכיראב לָאז עכלעוו ,עטימָאקיסנָאיזיװער-לאנָאשוטיטסנָאק א ןָאשנעוװו

 .ןעזוולפיוא ךיז ןאד ןוא ,ןָאשנעװנָאק רעטטכענ רעד וצ טאגעלעד 1 ךרוד

 ןָאשנעװנָאק םייב ןענייז סָאװ ,ןעעטימָאק ןופ ןעמעשזדוב יד .ט

 .וקע .צַאנ רעד ןופ ןערעוו טמיטשַאב ןעלָאז ,ןערָאװעג טלעדנַאהרַאפ טינ

 | .עטימַאכ

 ,ןָאשנעװנַאק רעט16 רעד ןופ ץַאלּפ רעד---.0

 .עניילק א ןייז לָאז ןָאשנעװנָאק עטסקעג וד .א

 גרובסטיּפ ןיא ןערעוו ןעטלאהעג לָאז ןָאשנעװנָאק עטסקעג יד .ב

 .ןילקורב ןעגנַאגעגכרוד .ןילקורב ןיא רעדָא

 (ץנוולק א בווא) ןָאשנעװנַאק רעט10 רעד ןופ גנוטערטרַאפ יד
 ָ 0 6 טרטמסַײ 820 רַײדא םרלתמטפ 000 ײללו ןופ טאגעלַײד (1) ןוופ ןייז לו
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 (ענווילק א ביוא) ןָאשנעװנָאק רעמ16 רעד ןופ ןעמַאגעלעד יד .ד

 -ווגומֲאג יד ווו םעדכָאנ ,םודנערעפער א ךרוד ןערעוו טלהעוועג ןעלָאז

 יה יווא) !עצנערעטנַאק-ןעורָאטירעט ייב ןערעוו טכַאמעג ןעלעוו סנַאש

 ' .(1915 ןיא

 (עגוילק ַא בווא) ןָאשנעוװגָאק רעט16 רעד ןופ ןעטַאגעלעד יד .ה

 וד טרעוודעג סע סָאװ ,טווצ וד ראפ ךיוא גָאט א ראלָאד 8 ןעגירק ןעלָאז

 .ָאשנעוװנָאק רעד ןופ ןוא וצ עזייר

 .שזדראל טע טרעבפעמ--+}

 ןעשוורטסיגומדַא םוצ שודרַאל םע סרעכמעמ ןופ גנולהאצ יד .א

 .לעטרארק א טנעס 88 ףיוא ןערעוו טרעכעהעג לָאז דנַאפ

 רַאֿפ עציסש יד טנגיליואב ךיוא טאהח םודנערעפער רעד

 : טעיצשוינאגרא ןוא םעיצוטיטסניא עדנענלַאפ

 רָאס רעוונעד ,ןעטנעוצטּפ טקע  .לָאד 800 --- םויראטינאס רעוונעד

 ;.לָאד 800 -- םויראטינאס סאלעשודנא סָאל ;.לָאד 980 -- יטעייס

 -טקע .לָאד 900 -- טאלעשולגא סָאל ןופ .בפעמ .ר .ַא ןייארעפ-ספליה

 יטעווטאס דיוא טנארגימיא ורביה ; .לָאד 180 --- יטרעביל ןופ ןעמנעוצַאּפ

 180 -- "טסילאוצאס, גנוטווצ עכולטנעכעוו עשידיא יד ; .לָאד 900 ---

 דנער יד ;.לָאד 100 -- ןָאשיורעדעפ עשיטסולאיצַאס עשידיא יד ; .לָאד

 -- ווטרַאּפ .צָאס .םָאֹק .טצג ןעוורפ יד ;.לָאד 80 -- קראיונ ןופ לוקס

 םעד } .לָאד 00 -- .שוד .ג ,סרָאוג ןופ סרעקיורטס רעורָאפ יד ; .לָאד 0

 : עטקושראמ עשוטילַאּפ יד ;.לָאד 80 -- "דנוב , ןופ דנאברעפ לארטנעס

 עשידוא יד ן-לטד 80 -- ץוירק ןעטיור טעד ;.לָאד 80 -- ריביס ןיא

 טלעזעג רוטארטסול ןימאפא ק יד ;.לָאד 98 -- ןָאיצארעדעפ רעטייברַא

 -- עטכער עשידוא ראפ טעטימָאק רעטיוברַא .צַאנ םעד ; .לָאד 98 --- טפַאש

 --- טגָאשוטומסגוא רו ;.לָאד 28 -- טיוצ עיינ, יד ;.לָאד 0

 .לָאד 0

 .ןאשגענפק עט16 יד

 עטלעל יד ןוא טמירד יד ןשוועג זיא ןַאשנעװנַאק עט16 יד

 ןערעג יא רעכלעוו ,דאירעפ ןענירחעידיירד םעד ןופ ןַאשנעוװנַאק

 "רעמ ןוא םיכוטכס יילרעלא טימ ןעטכַאלפעגכרוד קרַאטש ױזַא

 .םעקַאטַא עכילנעז

 "טננויא יד ןופ ?רוג רעד זיא ןאשנטוונאק רעניזאד רעד ףיוא

 ,ןעריושג טלעגיזרַאפ ןעצנאג ןיא
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 ,טרינער "עננויאפ יד ןעבָאה ןָאשנעװנַָאק רעט14 רעד ףיוא

 -וראנימ רעד ןיא ןעוועג ייז ןענייז ןַאשנעװנַאק רעט12 רעד ףיוא

 םעד ךרוד סולפנייא ןעניוועג וצ טפָאהעג ןעבָאה ייז רעבָא ,טעט

 רעט16 רעד ףיוא .טנענענַאב טָאה ייז סָאװ ,ננוטלאווראפ רהָאי

 -טכַאמ א וצ טרעדינעגרעטנורַא ןערָאװעג ייז ןענייז ןָאשנעוװנָאק

 יא ,םולפנייא רהיא יא ןעריולרַאפ טָאה סָאװ ,םייחרעדנימ רעזָאל

 .עיצאזינַאנרַא יד

 ןעראוועג טלעטשענ ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא ןענייז "עגנויא יד

 -ראפ טזומענ ךיז ןעטקנוּפ עלא ףיוא ןעבָאה ייז ואוו ,ענאל ַא ןיא

 .ןערעפטנעראפ ךיז םישעמ ערעייז עלא ראפ ןוא ןענידייט

 : 1918-16 רהָאי ן'ראפ סעטימָאק עלאנָאיצַאנ יד

 : עטימָאק טיפָא ; עטימָאק סנַאיצַאזינאגרַא

 ןַאמרעשט ,ווָאנאשרעג .ם ןאמרעשט ,יקסנושא דוד
 ןולדע םאיליוו ףלואוו .ב
 ןאלּפאק .י .ם סמארביוא .ד
 ןאמסדנאל .ל ןָאמיוועל .ב
 רעבעוו .ס ןאמרָאד .ה

 . עטימַאק לאנאשייקוידע :עטימאק טיפענעב
 ןאמרעשט ,סקאז .ש .א ןאמרעשט ,קאלב .א
 ןייוונומ .ם ץטאל .ב
 ןישטאר . ןאמלָאג .ד
 הטומס .א ץטנומ .כ
 וקסווָאלאפאר .א ןאמדלעפ .ה

 טנאיזיװער לענַאשוטיטסנַאק ;עטימַאק סנעווירג
 : עטימאק ןאמרעשט ,קאלב .ה
 ןאמרעשט ,ןיוטשּפע .א רעגנאל .א
 רעטערקעס ,סאלאוו .ם טָאלָאמ .ם
 גרעבגנייוו . ווָאקלָאװ .ם
 ןירושו .ו רענגאוו .פ

 ןאמרעניופ .ב ; עטימָאק םויראטינאס

 + טםראטקג ויד ווָא דרַאָאב .שיינ ןאמרעשט ,ןוומשלעקנופ .א .ו
 טיוטס אינייװליסנעּפ ,ןאמטלא .ס סטרעבאר .א
 זוָאנוליא ,ןָאטנענעב .ל וקסלאקאס .ע
 ןעגישימ ,ןייטשנרעב .שוד לאטגעזָאר .ט

 ָאווהָמ ,דנערפ גרטכדלאב
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 ; עטמַאַאב עלאנָאיצַאנ טוקיטקענָאק ,גרעבנורג .ט

 ןאמרעשט ,ןילדע .װ איבמָאלָאק ווָא .טסיד ,ןאּפשנירג .ס

 ןאמרעשט םייוו ,סמארביוא .ד קרָאיונ ,ןירושי .ו

 רערושזערט ,גרעבדלָאג .א אינישודריוו ,לעגאנ .ג

 .קעס לארענעשוד ,ןאמפָאה .ב דנאלווא דואר ,ףארעזייר .א

 .קעס טנעטסוסא ,ןיקסאב .ו ןיעמ ,קינוואגראמ .ּו

 .קעט .קער ,רעטבעילעג .פ יזריושוד-וינ ,ךאברעיוא .ח

 .רעזייוודא לעגול ,ןָאדנָאל .ם

 ןערָאװעג ןעטלַאהענּפַא זיא ןאשנעוונַאק עכילרהעי עט16 יד

 ן'זיב ןעמ2 ןופ ,ןילקורב ןיא ,םואעסייל-רָאבייל רעליוזנַארב ןיא

 ' .1916 ,יַאמ ןעט8

 רענידלַאמעד רעד ,זילדע .וו טָאה ןאשנעוונַאק יד טנעפעעגנ

 .עטימָאק .זקע .נ רעד ןופ ןַאמרעשט

 ,ןַאמרענייפ .נ ןעוועג ןענייז ןַאשנעוונאק ןופ ןעראטערקעס יד

 .ןַאמהטָאר .? ןוא יקסנעוויא ,ם

 ןופ ןעטַאנעלעד 104 ןעוועג ןענייז ןאשנעוונַאק רעד ףיוא

 דָאק .זקע רעלַאנַאיצַאנ דַײד ןופ .סעירָאטירעט 24 ןיא סעשטנערב
 ,ןאשוטיטסנַאק רעד ןיא טקנוּפ םעיינ א טיול ,ןעוועג ןענייז עטימ

 עטימַאק טנעמטרַאּפעד עדעי ןופ טָאנעלעד ןייא וצ ,ןעטַאנעלעד 7

 .עוויטוקעזקע רעניימעגלא רעד ןופ טאנעלעד ןייא ןוא רעדנוזאב

 ןייז ,םַאק .זקע .צַאנ יד טגעלפ סנאשנעוונַאק עגיטציא זיב יד ףיוא

 . ,להָאצ רערענעלק ַא ךרוד ןעטָארטרַאפ

 רעקרָאידינ יד ןעבַאה ןַאשנַעװנַאק רעד רָאפעב נעט עכילטע

 טוַאקאל ַא טכַאמעג ירטסודניא קוַאלק רעד ןופ סרערושטקעפונאמ

 ןַאינוי רעכַאמקוָאלק יד .רעכַאמקוָאלק יד ,רעטײברַא ערעייז ףיוא

 .קיירטס-לַארענעג ַא טימ טרעפטנעעג טואקאל םעד ףיוא טָאה

 טימ ןַאינוי רעכַאמקואלק יד טסירגַאב טָאה ןאשנעוונַאק יד

 ,סרערושטקעפונאמ יד ןענעגנ טירטסיורַא ןעווארב רהיא

 ,ננוציז רעטרעפ רעד ןופ לָאקַאטַארּפ-אשנעװונַאק םעד ןיא

 ,יַאמ ןעטפ םעד ,הירפ רעד ןיא ךָאװטימ ןעמוקעגרַאפ זיא סאו

 :רימ ןענעייל

 ןיא טצעו סָאד ,םַאזקרעמפווא טבַאמ ,קרָאוונ ,גרעבלָאװ טאגעלעד,

 לארענעשזד רעד טרהעלקרע טרעוו ,טנעגרָאמ רהוא 11 ,טנעמָאמ ןעזיד

 -נָאק יד סָאד ,רָאפ טגָאלש רע .ןָאינוי רעכאמ קואלק יד ןופ קיירטס

 רעכאמ-קואלק וד וצ עמארגעלעט סגנוסירגַאב א ןעקושקעווא לָאז ןָאשנעוו

 -רָאפ רעד .עפליה ןוא יטַאּפמיס עטסערג רעזנוא ןעקירדסיוא ןוא ןָאונוו

 ."ןעמונעגנָא ןעטנעמסירָאלּפא רעטנוא טרעוו גאלש
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 "נא ןאשנעוונַאק יד טָאה ,גנוציז רעטסקעז רעד ףיוא ,רעטעּפש

 : עיצולאזער עדנענלַאפ ןעמונעג

 ,םלעוו רעד ןיא ןָאינוו עשידוא עטסערג וד זא ,טכארטעבנא ןיא,

 ףמאק א ןיא טלעקיוװורַאפ טצעי ווא ,קראיוג ןופ ןָאונוי רעכאמקָאלק יד

 רופּפ גידנעבוז ,עבלעוו ,ןָאשוואוסָאסא טרערושטקעפונאמ קואלק רעד טיֿמ

 ,ןעלטימ עניוק ראפ טלעטשעגּפָא םינ ךיז טָאה ,ןָאונוו רעד ןופ ןערעוו וצ

 -סיורַא ,טוא-קאל א טימ גידנעגודנע ןוא םילובלב-דרָאמ ןופ גודנעביוהנָא

 ;סַאג ן'פווא רעטייברא רעדנעזווט עגולדנחעצ גודנעפרַאוו

 ןעטלַאהעג לָאמעלא טָאה עכלעוו ,ןָאונוו עויד זא ,טכארטעבנא ןיא

 עפמעק עשיטולָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ענעדושראפ וד טנאה רעלופ א טימ

 ,סעסקוס רעייז טרעכיזרַאפ טרַא ַאזַא ףיוא ןוא ,סאלק רעטווברא רעד ןופ

 רעשידיא רעצנאג רעד ראפ ךיוא רָאנ ,ךיז ראפ ןיולב טיג טצעי טפמעק

 ןא ןעבָאה רעכיז טעוװ ףמַאק ןעווד ןופ גנאגסווא רעד לייוו ,גנוגעווַאב

 רעטייברא רעשידיא רעד ןופ טפנוקוצ רעד ףיוא גנוקריוו עדנעדיושטנע

 .ןיימעגלא ןיא גנוגעווַאב

 ענייז וצ וורמ ,גנור רעטייברא רעד זא ,ןעסָאלשאב םוראד סע ויז

 ןייז סיוא טקירד ,ףמאק ןעשימָאנָאקע םעד ןופ עגארפ רעד ןיא ןעּפוצנירּפ

 ןעטכארטַאב רומ ןעכלעוו ,ףמאק ןעווד וצ להופעג-סטעטוראדילָאס ןעלופ

 ,סרעקיירטס יד ןופ ןעגנורעדָאפ עטכערעג וד וצ ןוא ףמאק רעזנוא סלא

 סָאװ ,סרערושטקעפונַאמ וד ןופ שנואוו ןעזווב םעד ןעגעג ןעפמעק עכלעוו

 .גנוגעװַאב רעטייברא עשידיא יד ןערעטשוצוצ ןעטסַאמראפ ךיז ןעבָאה

 ןוא שטנערב רעדעי ווו םוג ווזא ,רעצנאג סלא גנור רעטווברא רעד

 ,ןעלטימ עבילגעמ עלא טימ ןעפלעה וצ ךיז ןעטכולפרַאפ רעדנוזאב רעבמעמ

 ןעטמַאפעגסווא ךילצריק לָאז ףמאק רעשירָאטסיה רעועודנארג רעויד זא

 םמרפב ןָאונוו רעכַאמ-קואלק רעד ראפ געיו םענעדושטנע ןא טימ ןערעוו

 .ללבב טאלק רעטויברא ן'ראפ ןוא

 | ףֿטאק רעשימָאנָאקע רעד עבעל סע

 "| ןָאינוו רעכאמ"קואלק וד עבעל סע

 טהעטשרַאפ ,ןעוועג זיא ןאשנעוונַאק רעד ףיוא ושיא-טּפיוה יד
 ,ענַארפ-רעטערקעפ יד ,ךיז

 רעד ןופ ןערָאװעג טלעטשעננַא זיא (ןויבצ) ןַאמּפַאה .ב .רד

 ס'טאלבנעזַאר ,רד ףיוא ןאשנעוונַאק רעד ראפ טָאנַאמ ייווצ ,ק .ע 1

 רַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,,ד ,ב , רעד ןופ ןעליוו םעד ןענעק ץַאלּפ

 ןייק רַאפ טָאה ,ד .ב .נ יד .ןעביילב לָאז טַָאלבנעזַאר .רד זא ,םעד

 ,םישרעטערקעפ ס'נַאמפַאה .רד וצ המכטה רהיא ןעבעגעג טינ לָאפ
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 "רעּפרעק עגיצנייא יד זיא יז זַא ,ט'חנעט'עג רעבָא טָאה .ק .ע .נ .יר

 -לַארענעג ןעלעטשוצנא ןוא ןעגָאװצּפָא טכער ַא טָאה סָאװ ,טּפַאש

 .ןעראטערקעפ

 -סיוא זיא סע ןוא טרינגיזער ןזָאשנעװנַאק רעד ףיוא טָאה ןויבצ

 זוא .ק .ע .נ רעד ןופ יירד) סקעז ןופ עטימַאק ַא ןערָאװעג ןעבילקעג

 טגידנעעג רוסכס ןעצנַאג םעד טָאה סָאװ ,(.ד .ב .נ רעד ןופ יירד

 :עיצולַאזער רעדנענלַאפ ךרוד

 ןָאיצוטיטסנָאק רעד ןיא טייהרהָאלקנוא בילוצ זא ,טכארטעבנא ןוא,

 לארענעשוד רעד ןעשיווצ ךוסכס רעסיורג א ןעמוקעגסוורא זוא .ר .ַא ןופ

 רעויד וא ןוא ,ןָאשקידסירוי ןעגעוו .ד ווָא .ב .נ יד ןוא עטימָאק .זקע

 ךס ַא ךילגלָאפ ןוא עסינדנעמשראפטימ עלעיפ ןעפורעגסיורא טָאה ךוסכס

 ןיא ןוא ,.ר .ַא ןופ סרעבמעמ יד ןוא רעטלאווראפ יד ןעשיווצ טולב עסייה

 ךוסכס םעד ןעפורעגסיורא טָאה סָאװ עגארפ-טּפיוה יד סָאד ,טכארטַאבנא

 רעד ןופ ןערָאװעג טליפעגסיוא זיא רעכלעוו ,טמא רעמערקעס רעד זיא

 רהָאי ַא ףיוא ןאמּפָאה .ב .רד ןעלהעוורע רעייז ךרוד עטימָאק .זקע .נעשזד

 רעד ןופ ןעטסעטָארּפ יד ןעגעג ,ןָאשנעװנָאק רעד ראפ ןעטַאנָאמ 9 ,טיוצ

 סָאד ,גידגעהעזנויא ,ןאמפָאה .ב .רד סָאד ,טכארטעבנא ןיא ןוא .ד ווָא .ב .נ

 -םווא רעד וצ גנורעטש א זיא ,טמא םעד ןיא רעטייוו ןעביילבראפ ןייז

 -ראפ רעד ןיא םידױצ עדנעטיורטש יד ןופ ןוא ךוסכס םעד ןופ גנוכוולג

 -וולבראפ וצ סָאד גידנענעקרענא ןוא ,ןָאשנעװנָאק רעד ןופ ןוא גנוטלַאװ

 סעמעוו ,.ר .ַא םעד סעטוג ןייק ןָאהט טינ טעוו טמא םעד ןיא רעטייוו ןעב

 נטמא םעד ןופ רע טרינגיזער םוראד ןוא ,רעייט םהיא זיא טייקצנאג

 .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עט16 יד סָאד ,ןעסָאלשַאב םוראד סע ייז

 "וצ רהיא םיוא טקירד ןוא ןאמפָאה .וד ןופ ןָאיצַאנגיזער יד ןָא טמענ

 ןעפלעה וצ טימרעד םוא ,ןערינגיזער וצ סולשאב ןייז ראפ טייהנעדעירפ

 ,ךילטנעפָאה טעוו עכלעוו ,עגארפ א רעביא לעמוט םעד וצ ףוס א ןעכאמ

 -נוא ןופ גנוטלאווראפ רעד ןיא ןעמיוושפיורא טינ רהעמ טפנוקוצ רעד ןיא

 | .ןעדרָא רעז

 -קנוּפ עלא טריסָאדניא ןָאשנעװנָאק יד טָאד ,ןעסָאלשאב ךיוא סע ייז

 -ערטרַאפ יד ןוא וויטוקעוקע רעד ןופ רעטערטראפ יד עכלעוו ןיא ,ןעט

 -ָאק עדייב טקנַאדַאב ןוא טגינייאעג ךיז ןעבָאה .ד וװָא .ב .נ רעד ןופ רעט

 -העוועגנָא ןא ןעגעוו םינדנעטשרַאּפ א וצ ןעמוק וצ הימ רעייז ראפ סעטימ

 .עגארפ רעטגָאט
 :עטימָאק .וקע .צַאנ רעד ראפ

 .ןילדע םאיליוו ,סמהארבייא דיווייד ,ןאמדלעפ .ה

 : םרָאטקעריד וװָא .ב .צאנ רעד ראפ

 .ןירושי .ה .י ,ןָאפנענעב .ל ,ןיוטשנרעב .שזד
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 ןיא טהעטשַאב רעכלעוו ,טנעמירנַא םעד רָאפ טזעל ןילדע

 ; סעדנעגלַאפ

 -ערקעס לארענעשזד סלא ןָאשוונגיזער ס'גאמפָאה .ב .רד סָאד (1

 טעוו .ֿטָאק .זקע .נעשוד עגיטצעי יד ןעוו ,טפארק ןוא ןיירא לָאז רעט

 .םמא ןופ סיורַא

 ךרוד לעירעטַאמ ןעדיול טעוו ןאמּפָאה .ב .רד סָאװ ראפרעד סָאד (2

 -וקאב רע לָאז ,טגידנעעג ךיז טָאה ןימרעט ןייז רעדייא ,ןערינגיזער ןייז

 ןופ גנונכער יד סָאד ןוא ,ןעטַאנָאמ 8 ראפ וראלאס טלהָאצעגסיוא ןעמ

 -נָאק רעויד ןופ סולשַאב םעד טימ ןעגנאּפנַָא ךיז לָאז ןעטַאנָאמ יירד עזיד

 .ןָאשנעוו

 ווימוקעוקע עניטצוא וד וא ,ןענַאטשראפ ךווא טרעוו סע סָאד (98
 םינ .טָאק .וקע רעיינ רעד ןופ ןָאשיילָאטסנוא וד ןענעדרָאנויא טעוװ .מָאק
 .19160 ,יאמ ןעט21 םעד יוװ רעטעּפש

 : ןעבירשרעטנוא

 ? םרָאטקעריד ווָא דרַאָאב לאנָאשוינ וד ראפ

 .ןורושי .ה .י ,ןָאסנענעב סיאול ,ןייטשנרעב .שזד

 : עטימָאק וויטוקעזקע וד ראפ

 .ןילדע םאיליוו ,סמהארבייא דיווייד ,ןאמדלעפ .ה

 עדנענלַאפ רַאפ ךיוא ןילדע טזעל ןעטקנוּפ עזיד טימ ןעמַאזוצ

 :ןַאמּפַאה .ב .רד ןופ ןַאשיינניזער ענעבירשעג

 .ר .ַא ןופ עוויטוקעזקע רעלאנָאוצַאנ רעד וצ,

 | עדניירפ

 טלהעוורע ךילצעזעג ןיב ךיא זא ,ןעביולג רעטסעפ ןיומ זיא סע

 עלופ סָאד טאהעג בָאה ךיא זא ןוא .ר .ַא ןופ רעטערקעס סלא ןערָאװעג

 בָאה ךיא וא ,ייברעד ךיוא רהעלקרע ךיא .ןעמהענוצנָא טמא םעד טכער

 -פיוא ןוא עטסעב וד טימ ןעמונעגנַא .ר .ַא ןיא רעטערקעפ ןופ טמא םעד
 עוו וצ ןעזעוועג זיא שנואוו טּפיוה ןיימ זא ןוא ןעוװויטָאמ עטסגיטכיר
 .גנוגעװַאב רעטייברא רעד ראפ ךילצינ רהעמ ןער

 ןהעטש ןיומ סָאד ,עכלעזא ןערָאװעג ןעדגעטשמוא יד ןענייז רעדייל
 ּוד גנוגעווַאב-רעטייברַא רעד ןעגניורב טינ ןעק רעטערקעפ סלַא .ר .ַא ןוא
 ,טמַא םעד גידנעמהעננָא ,טגיטכווּפאאב בָאה ךיא עכלעוו ,ןעצוג עטשניוועג
 -ויר עכילנעזרעפ עגידרעמייוו ןופ עכאורוא יד ןייז גידנעלעוו טינ ןוא
 ןופ רעטערקעס סלַא טמַא ןיימ ןופ ךיא רינגיזער ןעיורעגירק ןוא ןעיורעס

 ןיא טפַארק ןיא ןיירַא לָאז ןָאשוונגוזער ןיומ זַא ,שנואוו םעד טימ .ר .ַא

 כא ןוא ןיירַא טעוו עטימשק רווטוסעזקש עוונ וד ןעוו ,גָאט םעד
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 "נָא ענוומ ןָאשיינגיוער עזיד טעװ רהוא זא ,גנונּפָאה רעד טימ

 יורט ןענעיד רעטייו ףיוא ךיוא לע ךיא זא ,ךיא רעכיזראפ ,ןעמהענ

 ןעבעגּפָא רהיא לעװ ןוא ,גנוגעווַאב רעמייברא רעצנאג רעד ןוא .ר .ַא םעד

 .ץוזַאב ךיא סָאװ ןעטייקגיהעפ עניומ

 ".(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד ,גנומכא סוורג טימ

 "עג ןעמונענוא רעדיוו ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא ןענייז סע

 רעקרַאירהיג;ג ןופ טייקכילדעש רעד ןענעו סעיצולָאזער ןערַאװ

 -ַאני יד ןעציטשרעטנוא וצ ןוא "סעשטנערב ,ד .ַא ןופ דנַאבראפ

 -נעמַאקער וצ ךיוא ."טכער עשידיא ראפ עטימָאק .ברא עלאנאיצ

 -רעטנוא ֹוצ ,"םַאיַאח, יד ןעציטשוצרעטנוא סעשטנערב יד ןעריד

 םעד ןעציטש וצ ,סמואעקייל רָאביײל ראפ גנוגעווַאב יד ןעציטש

 ןעננַאלרַאפ וצ, סרעבמעמ עלא ןערעדָאפוצפיוא ,לעיצנַאניפ "דנוב.

 ייז סָאװ ,ןעלקיטרא ןוא ןעטקודָארּפ עלא ףיוא ?עבייל ןאינוי םעד

 ."ןַארַאפ רָאנ ןענייז עכלעזא ביוא ,ןעפיוק

 טירטניירַא רהיא ברע ןענופעג טלַאמעד ךיז טָאה אקירעמַא

 -ַאב "סיגדערעּפירּפ , יד ןעגנַאגעגנַא זיא סע .המחלמ-טלעוו רעד ןיא

 ןעגעג עיצולַאזער א ןעגָארטענסיױרא ןָאשנעװנַאק יד טָאה .גנוגעוו

 ; םזיראטילימ

 -טנע סווא ךיז טקורד .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט16 יד,

 ןעריטסעטָארּפ רימ ןוא "םינדערעּפירּפ , ןעגעג ןוא םולש ראפ ןעדעיש

 עבלעוו ,סנָאשוטיטסגיא וד ןעלדנַאװרַאפ ןעליוו סָאװ ,יד ןעגעג גוטפעה

 -אק עשירעטילימ ןיא ,רוד ןעגנוי רעזנוא ןעהיצרע ןוא ןעדליב ןעפרַאד

 ."סעמראז

 : ןעדעירפ ןענעוו עיצולַאזער עלעיצעּפס א ןוא

 טווצ רעד ןיא רָאפ טמוק עכלעוו ,.ר .ַא ןופ ןָאשנעװנַאק עט16 יד,

 ןָא ךיז טכילש ,טולב ןעכייט ןיא ןעקנורטראפ טרעוו אּפָארווא ץנאג ןעוו

 ,טפאשרעטייברַא רענאקירעמא רעצנאג רעד ןופ גנאלראפ ןעסיוה םעד ןָא

 -ולקערש רעד וצ ףוס א ןעכאמ רעכיג סָאװ לָאז םולש רעטכערעג א וַא

 טקירד ןָאשנעװנַאק עט10 יד .המחלמ ךיז טפור סָאװ ,דָאב-טולב רעכ

 לָאו המחלמ עכילרעדיוש עגיטציא וד זא ,שנואוו ןעטספימ רהיא .סווא

 םולש ןוא עבעיל זא ןוא סַאה-רעקלעפ ןופ קורדסיוא רעטצעל רעד ןייז

 ."ןעיירעדרעמ ןוא סַאה ןופ ץאלּפ םעד ןעמהענראפ ןעלָאז

 -ספליה טקלָאפ? ןעגעוו עיצולַאזער א ןעמונעגנַא ךיוא טָאה יז

 : ןעצנערעפנַאק
 ןוא טצעי טעוועשוב עכלעוו ,עפָארטסַאטַאק עגוטולב עכילקערש וד ,

 יבוא ןעפערטצג ןעטסקרַאטש םא טָאה ,אפטרווא ץנאג טרויניאורד םעמכ טָאה
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 -וואוו עכלעוו ,םי טיוז רענעו ןופ ןעדיא יד ,רעדורב ןוא רעטסעווש ערעז
 םעקַאנ ,גורעגנוה טצעי ךיז ןערעגלאוו ןעדנעגעגד המחלמ וד ןיא גודנעג
 עויד רעטייברַא ןוא ןעשנעמ סלא טכילפ רעונוא זוא סע .וָאלמייה ןוא
 סע יוו יוװַא .ןעפלעה וצ ערעזנוא רעטסעווש ןוא רעדירב עכולקולגנוא
 ערערהעמ וד ןיא ןעצנערעפנָאק ספלוה-סקלָאפ טעדנורגעג ךיז ןעבָאה
 ןוא עצימש ןעלמַאז וצ טייברַא רעד טימ ּפָא ךיו ןעביג עכלעוו ,טדעטש
 םייז רענעי ןופ עטעדנַאװראפ עכילקילגנוא ערעזנוא וצ ןעקושרעביא סָאד
 טייברא עגילייה ,עטמוג וד ןָאשנעוװנָאק עבילרהעי עט16 וד טסורגאב ןהו
 רהעז ייז טרודנעמָאקער ןוא ןעצנערעפנַאק-ספליה-טקלָאפ עווד ןופ
 -ָאפעגפיוא ןערעוו עכלעוו ,סרעבמעמ ןוא סעשטנערב ערעזנוא ןצ קרַאטש
 -רַא רעלעבָאנ רהעז רעזיד ןיא ןעפלעהטימ ןוא ןעגולווטַאב וצ ךיז טרעד
 עכלעוו ,רעטסעווש ןוא רעדירב עכילקולגנוא ערעונוא ןעפלעה וצ טווב
 .עפו טש רעטסכעה רעד ףיוא רעדנעל-המחלמ וד ןוא טצעי ךיוז ןענופעג
 ."גנולפווווצראפ ןופ

 טרָאּפער םעד טימ טגיטפעשַאב ךיוא ךיז טָאה ןַאשנעװנַאק יד
 ףיוא ןערָאװעג טלהעוורע זיא סָאװ ,עטימַאק ןַאשוטיטסנַאק רעד ןופ
 .ןאשנעוונַאק רעגירָאיַשאראפ רעד

 .-עדנע עכנַאמ ןעגַאלשענרַאפ טָאה עטימַאק ןַאשוטיטסנַאק יד
 ןענייז סעיצַאדנעמַאקער עגיזַאד יד .גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעגנוד
 .םודנערעפער םֹוצ ןעגנַאנעג

 -ןטש א רהעז ןעוועג זיא ןַאשנעװנַאק ןֹופ גנוציו עטצעל יד
 ,עיצולאזער יד טלעדנאהראפ ןעמ טָאה גנוציז רעד ייב .עגידמער
 סרעסופַא ןא עטימַאק, רעד ןופ ןערָאוװעג ןענארטענניירא זיא סָאװ
 רַאפ (1 :עטימַאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאג יד ןעלדַאט וצ ,"טרָאּפער
 א ןעלעטשנא ראפ (2 ;טאלבנעזַאר .רד ןעגעג גנולדנאה רעייז
 -טנעפערַאפ ראפ (8 ; ןָאשנעװנַאק רעד ראפ ןעכַאװ 7 רעטערקעס
 .גנוטלאווראפ רעד ראפ ןעטאדידנאק ןעגעג ןעננודמיולראפ ןעכיל
 יד ןעכלעוו ןיא ,ןַאט םעד טיס טייהנעדירפוצנוא ןעקירדסיוא (4
 ,"עננוי, יד .ןעראוװעג ןעבירשעג ןענייז ןעטכירַאב וויטוקעזקע
 טפמעקעג רעטיב ןעבָאה ,טייהרעדנימ רעד ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו
 ןאשנעוונאק יד זַא ,טרילעּפַא ןעבָאה ייז .עיצולאזער רעד ןעגעג
 -עג ןיא עטימַאק עלַאנַאיצַאנ ַא זַא ,דראקער ן'פיוא ןהעג םינ לָאז
 -ךַאפ טינ לָאמנייק ךַאנ זיא סָאוו ,דךַאֹזו א --- ןעראװעג טלעדאט

 .ןןאשנעוונַאק ןייק ףיוא ןעמוקעג

 -ּפִא רעד ייב ןוא טייהרהעמ יד טָאהעג ןעבאח "עטלַא, יד
 ןעראוועג ןעמונעגנַא עיצולַאזער רעד ןופ טקנופ רעדעי זיא גנומיטש
 ,ןעמיטש טעטירַאישמ רעסיורג ט םיס
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 ץיזרַאפ םעד רעטנוא ןערָאװעג ןעסַאלשעג זיא זַאשנעװנַאק יד

 .י ןופ ןערַאװעג ןעטלַאהעג ןענייז סעדער-סולש .גרעבנייוו .י ןופ

 -ילבמעטַא .צַאס טלַאמעד) ףָאקַאילּפיש ,(.קעס טנעטסיסַא) ןיקסַאב

 .קעדַאלװ ןוא ןילדע ;1 ,רב ,ןײטשּפע :;8 רב ,הטימס ; (ןַאמ

 רעד ןופ ןעסולשַאב יד רעביא םודנערעפער רעד

 .ןָאשנעװנַאק רעט6

 .טייברא סנַאיצַאזינאגרַא

 יווַא ןערעוו ןָאטעג רהָאי ןעזיד לָאז טייברא סנָאוצַאזונאגרָא וד ,

 -פיוא רעד רעטנוא ,ןעעטימָאק טקירטסיד ןוא וטוס ךרוד רהָאי ןעטצעל יו

 -סנָאוצאזונאגרָא לארענעשזד רעד ןופ ןענָאיצקורטסניא יד טיול ןוא טכיז

 .עטיטָאק

 ןופ טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק סנָאוצַאזינאגרָא לארענעשזד יד

 -אֿברָא ןָאט וצ ןעשנעמ עטלהָאצַאב טיט ןעצונאב וצ ךיז טייצ וצ טייצ

 .טייברא-סנָאיצַאזינ

 -רהעי לעמרעפ ןעפורראפ לָאז .טָאק .גֹרָא טקירטסיד ןוא וטוס יד

 יד ןיא טייקגיטעט רעייז ןופ ןעטכיראב ןעבעגוצּפָא ןעצנערעפנָאק עביל

 .ךיז ןעניפעג ייז ואוו טדעטש

 -םיוא טכער סָאד ןעבָאה לָאז .טָאק .גרָא טקירטסיד ןוא יטיס יד

 -רעפ יד וצ זיב סעטימַאק עוו'טקעּפסער ערעייז ןוא ןעסנאקאוו ןעלופוצ

 -רע יד ןעסייהטוג ןעפרַאד ןעלעוו עכלעוו ,ןעצנערעפנָאק עבילרהעי לעט

 .ערעדנַא ןעלהעוורע רעדָא ןעסנַאקַאװ עטליפעגסיוא עזיד ןופ גנולהעוו

 ןייז לָאז רהָאי םעד ראפ טייברַא םנָאוצַאזינאגרָא ראפ טעשזדוב רעד

0 

 .טיפענעב ןעקנארק

 -רעסיןעקנַארק יד ןעוו ,ןערעוו טלהָאצעג רָאנ לָאז טיפענעב-ןעקנַארק

 "רענא ןענייז סָאװ ,םיריוטקָאד יד ןופ ןעבירשרעטנוא ןענייז סטייקיפיט

 -עג רהָאי 3 ןעבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד עכלעזַא ןופ .ה .ד ,.ר .ַא ןופ טנעק

 / .קיטקארּפ לאטיּפסָאה רהָאי 2 רעדָא קיטקארּפ עכילנהעוו

 ןעוומ םיריוטקָאד עכלעזא ןעבָאה טינ ןענָאק עכלעוו ,סעשטנערב

 ןעבירשרעטנוא טָאה רעכלעוו ,ראטקָאד רעד סָאד ,ךילטפירש ןעגיטעטשַאב

 רעכלעוו ,רעכלעזא סלא טנַאקַאב שטנערב םעד זיא טייקיפיטרעס קיס םעד

 .ראטקָאד רעטוג םלא ןערעוו טנעקרענא ןָאק
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 605 ,ו4' } 12 ,1וו.: ןענ ן} ןנ קו מג ' טז 1

 ןעקיש וצ ןערעוו טעטקַארטסנוא ןעלאז סעשסנערב ןופ רעלעהוטמאה

 .םייהקנַארק ןויז ןופ ףיולרַאֿפ ןוא תטס ןעו ןטעטאד

 = קנופ טי שניי ןרופ א 8 .גנוטלאווראפ "ידנויר

 ,ָארויב טגעמוָאלּפמע ןא ןעפַאש לו עטיטטק לטמשווקולע יד
 וד ןוא ,ןעצונאב ןעגעק ךיז ןעכָאז רעדוקקמוט .7 .3 לורלב עכנעװ טימ

 ןצ ,גומווב ראפ ןעגיפעג טעב ו/ םונ8 ,הכעה םסעד ןעכבה לו עטופפק

 27 900 ןוכ םרהומ רעווד ףיוא }

 -נא ,ראלַאד דנעזיוט 14 ןויז לָאז "םוורטג םטד ראופ סע רעד

 עטפש7 ןופ ראלסד רנעוווט 18 טָאמש

 וצ טנעמטראפעד גניטוידא רעגידנעטש 8 ןערעיו הרהופצננווע ףָאז סט

 טנעמטטרַאפעד ןעווד ראפ טעשוזוכ שי ןוש ,רעכוב שילשרה 'ד ןעמידַא
 , 1187 05 '| 1 רש .גי/ 128 ןוול טאל

 םרָאטקעריד ווָא דרַאָאב רעלאנפופתב רעד ןופ 2נוהו8 יה ?2ומעטמ
 .ןערָאטקעריד 9 ןופ גנאלרעפ םש ףינב ךןערער} ןעכר רע1 ןעכעע רטכ ל}

 = א סא 556 5 טוטפט2  פ 8 טא 56 ה28 -צ.8א7 8 5 צ
 ןצ סרָאטקעריד לא ךרג ןא 5: 21 21 טי א ש : 1 9 עי 17 שי ר ור

3 :: 

 .קורוצ ןוא ןיה רעלט7 40 ךוע ןופ 0 ךענ תפוז ערשיװ

 םוצ ןעטָארטרַאֿפ ןיוז לָאז טרטסעערוד 63 דרטטכ ט,ה2טוטטב וד

 ןערָאװעג ןעטייהעגסוג ויא ןעטיטש טעטיראישטס עשיו 8 םימ

 -םמאיליוו ; .לָאד 200 -- קראווג ,,טעיוטפס ךווא טכארתוםוא ןרעוה

 -ַאס רעליווונַארב ;.לָאד 78 -- סלוקפ ועיטָאט ששומטולאותקט רטגרוג

 ;,לָאד 900 -- "ללטק , קראווג } .לָטז 178 --- טלושמ וש"מטס עשוטסולאוצ
 8 86 תתג ןפ}ר גל 4 2 טא טי אפי 6 אה 2 3 2 8 2853 ספ 3 61 טב 8

 -- םווראטוגַאט רעובעד 2287 סש -- כעיל טנעטפ+ ?:ןו שש ןרעג ןאלתאק

 8 מ ג ={ 5 ןרָא 4 86 סד ;רי 4 טא+? יו ,י* 5 ז. אר : א = יא

 הבור רעטיווברא } .לא1 800 -- םהורתסוה סט םע הי 1 23 םטש7 + .ל 6 0

 עמ 8 טי זר {.איטק 7 - ןט5 5 סט ס 5 טאפ ;ה0 8 7ר
 ,ןווארעפ-ספליה גור רעטויברש }7 250 -- רשע לד ךופ וטעווסאשט

 696 א 1ה א גל 3 ו' ןאמפ 4 וי 8 :
 98 .ריזקדדדי - .8 ) 6 לה 1 62 : םי 2 לש} ן4:1 36

 : = {. 7 04 = 37 = ףכאמה 2 יי יי = . 2
 "ערע 8 עשוטשול 1 = הוחטפ עש וףו א : : 28 1 00 טדיחיח = + 22 11 2 וו : { ,* = 1

 4 58 3 ר = ו = אקט מט 66 יי 2 : 64 שב : ט 5 +ה 0.2 65 טז 4 = 1 יי א יי
 ; לאל 100 -- .רנוב, ןופ הבאבר2ה) לערע
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 } .לָאד 50 --- ץיירק רעטיור ; .לָאד 50 --- ריביס ןיא עטקושרַאפ עשיטילָאּמ

 עטימָאק רעטייברַא .צַאנ } .לָאד 28 --- טפַאשלעזעג רוטארעטיל ןיקטאּפארק

 -יווזנארב } .לָאד 800 --- ָאגאקיש ,"טלעוו רעטייברא עשידיא, ; .לָאד 0

 ןָאשיוזילארוטַאנ ; .לָאד 80 -- רָאכ .ר .ַא ; .לָאד 80 -- ירעסריונ יעד רעל

 ןילקורב ,עטימָאק טנעמשזדנארא ןָאשנעוװנַאק ;.לָאד 100 -- געול דייא

 רָאבייל } .לָאד 78 --- גרובסמאיליוו וװָא םואעסיול רָאבייל ; .לָאד 98 ---

 .לָאד 75 --- ליווזנָארב ווָא םואעסייל

 -עלָאט טימ טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק עט16 יד

 "עג ןעבָאה "עטלַאה יד סָאװ ,טקוקעג טינ ,טייקנעסאלעג ןוא ץנאר

 דיב טצונעגסיוא טינ יז ייז ןעבָאה ,טעטירָאיַאמ עסיורג יד טַָאה

 "דנירג גנונעדרָא סענאט ןופ טקנוּפ ןעדעי רעביא טָאה ןעמ .הקזח

 ונעגנַא ןענייז סעיצולָאזער ןוא ןעסולשאב יד .,טריטוקסיד ךיל

 .תעדה בושי סיורנ טימ ןערָאוװעגנ ןעמ

 ,ץנארק ּפיליפ ,"דניירפ, ןופ ראטקאדער רענידלַאמעד רעד

 ,ילוידינוי "דניירפ,) לעירָאטירע ןַא ןיא ןַאשנעװנַאק רעד ךָאנ טָאה

 : סעדנעגלַאפ ןעבירשעג (6

 יד ןוא ןעטנַאטַאבעד ,רענדער יד טימ ןעריצלָאטש ללכב ןעגעמ רימ,

 סָאװ וצ ,םיוא טינ טכַאמ סע ,ןעהייר ערעזנוא ןיא רעדילגטימ עדנעטיול

 ןעמ געמ ,זיא סָאד .ןעגנַאלַאב יוז עּפורג רעדָא גנוטכיר ,"התיכ , א ראפ

 -סילאיצָאס ןוא רעשיטסינָאינוו-דוירט רעזנוא ןופ ענעטעמס וד ,ןעגָאז

 רעזנוא ןופ טַאטלווער רעד זיא סָאד ;אקירעמא ןיא גנוגעוװַאב רעשיט

 -רעפ א ןופ ףיולרַאפ ןיא טפירש ןוא טרָאװ טימ טייברא-סגנורעלקפיוא

 יַאק רעד ןוא םיאנוש עטסנעסיבראפ ערעזנוא ןלופא .טרעדנוהרהאי לעט

 טנייה ןיוש ןעציזַאב רימ סָאד ,ןעבעגוצ ןעוומ טלעוו רעשיטסילַאטיּפ

 ןופ ,"רעטייברא עטסָארּפ , יד ןופ ןעהייר יד ןיא עטפערק עגיטסויג ךיוא

 ַא ראפ ףמאק םעד ן ' י ל ַא ןערהיפ וצ "עזיוה וצ ןופ סרעדוינש, יד

 עפליה םוש ןהָא רָאג וליפא ,טפנוקוצ ערעסעב א ראפ ,ןעבעל ןערעסעב

 .."םילודג, ענעורשראפ-לעיפ וד ןופ ,ןעטנעגילעטניא עטריטנעטַאּפ וד ןופ

 לארענעג עגינימרעט-ץרוק יד ןופ דאירעּפ רעד

 .ןעראטערקעס

 -קע "רעגנויא רעד ןופ ,ןעסייוו רימ יו ,זיא טאלבנעזַאר ,רד

 יינ יד .ױהָאי א ךָאנ ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגנַא טינ עוויטוקעז

 וצ המכסה רהיא ןעבעגעג טינ טָאה סרָאטקעריד ווא דרַאָאב לאנָאש

 ךיז ןוא סיפַא ןיא ןעביילב ץטאלבנעזָאר ןעטייהעג טָאה יז .םעד
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 -יורנ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .,עוויטוקעזקע רעד טימ ןענעכער טינ
 -םאשרעפרעק עדייב יד ןעשיווצ חקולחמ עלופטנעמארעּפמעט א ,עס
 .ד .ַא ,ב ?אנַאשיינ רעד ןוא עוויטוקעזקע רעד ; ןעט

 ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא טכער עכילצעזעג סָאד יד יו ױזַא
 ,טרהיפענסיוא ,ךיז טהעטשרַאפ ,יז םָאה ,עוויטוקעזקע רעד

 ,ראונאי גנַאטנָא םיִפָא םעד ןעזָאלראפ טָאה טאלבנעזַאר .רד
 רעד ןזיא ןָאשנעװנַאק רעד ראפעב ןעכָאװ ענינייא ןיב ןוא ,6
 -סיסא ןעגידסלַאמעד םעד ןופ ןערָאװעג טרהיפעג סיפַא לארענעג
 ,ןיקסאב .י ,רעטערקעפ טנעט

 .ף ,רד טלעטשעגנַא עוויטוקעזקע יד טָאה ,1910 ,ץרעמ ןיא
 ,רעטערקעס לארענעג סלא (ןויבצ) ןאמפַאה

 ףיוא טכארבעגפיוא רהעז ןעוועג ןענייז דניירפ ס'טאלבנעזַאר
 .ןע'נויבצ

 -נָא גנַאל טינ טָאה רעטערקעס-לארעגעג םלא טמא ס'נויבצ
 ,ןעטלאהעג

 טאהעג ןעבָאה "עטלא, יד ואוו ,ןַאשנעװנַאק רעט10 רעד ףיוא
 ןויבצ טָאה ,טעטירָאיַאמ רעסיורג ץנאג א ךרוד טנאחרעביוא יד
 טנעטסיסַא ןעוועג טלָאמעד זיב זיא סָאװ ,ןיקסאב .י ןוא טרינניזער
 .רעטערקעס לארענעג גניטקע ןערָאװעג זיא ,רעטערקעס

 -רע זיא ("עגנוי, יד ןוא ?עטלַאפ יד ןופ) עטימַאק עטשימענ א
 -קעס עצנַאנ יד טָאה יז ןוא ןאשנעוונַאק רעד ףיוא ןערָאװעג טלהעוו
 םיכסמ ןעבָאה םידדצ עדייב זא ,ױזַא טלעטעסעג ענַארפ-רעטער
 .הרשפ רהיא וצ ןעוועג

 ןופ דָאירעּפ רעד טגידנעעג ךיז טָאה עיצַאנניזער ס'ןויבצ טימ
 גנוטלאווראפ יד ואוו ,ןעראטערקעס פארענעג עגינימרעט-ץרוק יד
 ,עטסעפ ןייק טינ "וסילאּפ , יד ןוא עליבַאטס ןייק ןעוועג םינ זיא

 טראגעג ןעבָאה ןַאשנעװנַאק רעט10 רעד ףיוא ןעטאנעלעד יד
 -אמראפ ןעוועג ןיוש ןענייז .ר .ַא ןופ רעדילגטימ יד .עהור ךָאנ
 -יוצעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,תוקולחמ ןוא ןעיירעסייר יד ןופ טרעט
 ,רהָאי עגינייא ןעג

 ירד יד ןופ עטצעל יד ןעוועג זיא ןַאשנעוװנַאק עט16 יד
 ןוא ר"אנאקיש ,רע'נעווייהרינ) סנַאשנעװנַאק "ענידמערוטש?
 ,עניחורמוא יד וצ דנע ןא טכַאמעג ךיוא טָאה יז .(רעליווזנארב
 ,ןעטנערעפנאק ןעמור טפָא רחעז ןענעלפ עכלעוו ,ןעטנעמעלע עגיציה

 ,ערערנא יד ןענעג ןשריטסעטפרק רב 1 ,ענייא ןעלדאסט וצ עד 5 טא 4 6 שב 1 8 לב .'שק 5 יג { טג צפ אה ייד י* ח לה טי 8 5 0 : 6 85
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 "עגנַא רעטימעג יד ךיז ןעבָאה ןָאשנעװנַאק רעט16 רעד ךָאנ

 רָארּפ יד טימ ןעצנערעפנַאק טסעטָארּפ יד ,ןעגיהורַאב וצ ןעננאפ

 א ןעמוקעג ןיא סע ןוא טרעהענפיוא ןעבָאה סעיצולַאזער טסעט

 ןעדאב רעד ןעראוועג ןעמונעגקעװַא זיא סע .טייצ עניהור ,עליטש

 "ראפ זופ טרעטיילעגסיוא ךיז טאה ערעּפסַאמטַא יד ,תוקולחמ רַאפ

 ןערָאװעג ןעמונעגוצ ןיא סע .ןעשינערעהוצנָא ןוא םידשח ענעדיש

 "עג טָאה קנופ ידעיק א ואוו ,םָארטש רעשירטקעלע רעד רהיא ןופ

 .רעייפ א ןעפורסיורַא טנעק

 !עהור ןעמוקעג זיא םערוטש ן'כָאנ

 ףסוי ,רעטערקעט גניטקע רעד זיא ,1916 ,רעבמעטּפעס ןיא

 ןרעטערקעפ לארענעג טלא ןערָאװעג טלהעוורע גימיטשנייא ,ןיקסַאב

 .ר .ַא ןופ

 .רעטערקעפ לארעגעג טלַא ןיקסאב .י

 עיצַארטטינימדַא ס'גייווצנעזאר ןוא ס'םיובנעגייפ ןופ טייצ יד

 .7 .א ןופ ראירעפ טגנולמַאז רעד טלא טריזירעטקַארַאכ רימ ןעבַאה

 ,ןעטסעפ א ףיוא טלעטשעגקעװַא .ר .א םעד טאה ביורטנייוו

 .טנעמאדופ ןע שי ט ק ארּפ

 רסענ ךיז ןעמ טָאה ןויכצ ןוא טאפכנעזַאר ,זילדע רעטנוא

 ןעועג תוקולהחס יד ןענייז זייוולייט .תוקולחמ טרהיפעג ,טלעמ

 "לייט ןוא ,םימש םשל ןעראוועג טרהיפענ ןענייז ןוא עלעיּפיצנידּפ

 -גיילק טימ רהעמ ןאט וצ טאהעג ןעבָאה סאו ,עכילנעזרעּפ זייוו

 .םיצנירפ םעד טימ יוװ ,תונשקע רעכיל

 -עג ןעבַאה עיצַאזינעטרֿא רעד ןופ ךאלפרעביוא םעד ףיוא

 םינעוו טינ טימ עכנאמ ,ןעטניוו ענעדישרַאפ ןעזָאלבעג ,טמערוטש

 .ןעגױא יד טלעסיירטרַאפ ןעכַאה עכלעוו ,כייטש

 אגרא טּפוה םעד לייוו ,"ךאלפרעביואק םעד ףיוא ןעגָאז רימ

 "עג סָאװ גינעוו רעדורעג רעד טָאה ,טפאשרדעדילנטימ רעד ,םזינ

 | .טרעמיק

 טלעצראװעגנייא ףיט ,טמעמ גונעג ןעוועג ןיוש זיא .ר .ַא רעד

 כאפ ןוא ןערעפייר טנערישראפ יד סא ,טגייווצראפ טיירב ןוא

 עבנַאמ ,תמתה .ןענישש ןענעק םהיא ןעלַאז ןץ'סיעכחל'וצ עשיט

 ןעראועג ןענשרטראמ יזניוו ןופ ןענייז םיוב .ר .א םעד ןופ רעטעלב

 דענּפָא ,עטע:שיוהאט .עלעג ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא ,טייוו טעה

 םינ ,תריצ ןייק ייס יז ייס ןענייז עכלשוו ,רעטעלב עטעוועקאילב

 ,ןעוועג
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 -סננאנרעביא רעד ןיא סרעדורעג ןוא טמערומטש עלא יד ךאנ

 ןוא רעגיהעטסנעבעל ,רעגנוי ,רעשירפ ןעראוועג .ר .ַא רעד ןיא טיי

 .רעגיטפערק-טדנַאטשרעריװ

 עליופ ענייז ןעטירענּפא .ד .ַא ןופ ןעבאה ןעטניוו עשיטילַאפ יד

 -ענּפמָא םהיא ןופ ןעבַאװה סמערוטש יד ; ןעגייווצ עטליוטשגוצ ןוא

 ,רעטניזעג סױרַא ייז ןופ זיא אפוג םשמש רעד ,לעמיש םעד | ןעשאוו
 א טימ ןא ףוג ןערעקראטש א טיס ,טשירפענּפא ,טיינטב יו

 .חמשנ ועד -רעגייר

 ןיא ,עיצארטסינימדא יד ןעמונענרעביא טָאה ןיקסאב 2 שוו

 ןופ טשרַאקא ןיא רע ;טייהקנארס א ךָאנ יװ ןעוועג ,.ר .א רעד

 ןעוענעג ןעצנַאג ןיא טסראדאב טָאה ןוא ןעכארקעגסיורא רהיא

 טייחקנַארק רעד ךאנ .ר ,א רעד ךיז טָאה ,ךילנהעוועג יו ,ןערעוו

 ןא ,גנמסאפעיהא רעניטכיזראפ א ןיא ,טייקניחור ןיא טגיטיונעג

 רעד ןיא יו ,טייהקנארק רעד ךאָנ רעניטכיוו זיא סאו ,גנוטעפפיוא

 .טייהקנארק ןֹופ םייצ

 "עוו דנוזעג ןייז ןופ דָאירעּפ ןיא .ד .א ןופ גנומאּפפיוא יד טא

 םעד ןופ ?רונ ן'פיוא ןעלאפענסיוא ןיא ,גנוזענעג ןייז ןופ ,ןעד
 .ןיקסַאב ףסוי רעטערקעס לארענעג ןעניטציא

 טימ ןעכאז טיוב סָאװ ,עיסעפַארּפ רעד ןופ רעינעשזניא ןַא
 ןייז ןיא ךיוא ןיקסאב םָאה ,טייקגיטכיורַאפ רעשיטַאפעטאמ א
 עסיורג ןוא סעיצאסנעפ ךַאנ טנַאיעג טינ ריז ןעשיירטסינימדא
 טאה רע ןעוו ,ןַא גנַאפנָא ןופ ןעננואוטפיוא עכילריטאנרעביש
 רעקעב, :ללכ ןָא ןעטלאהעג ךיז רע טָאה ,טמַא ןייז ןעמונעגרעביא
 ןייק ןעכאמ טזָאלעג טינ טָאה רע ."רערעכיז רעבא ,רעמאזננַאק
 זיא םירש רעד זא ,טנייצרעביא ןעוועג םינ ןיא רע רעדייא ,םירש
 .נניר רעטייברא ן'ראפ גיטיונ ןוא גיטכיוו

 רעכיג ןוא ןערהָאפ רעמַאזגנַאלע :ןעוועג ןיא איממ ןייז
 ."ןעמוק

 ןעוועג .ר .ַא ןיא זיא נייווצנעזַאר ןוא םיובנעגייפ רעטנוא
 ףעטנוא ,תוימשג רחעפ -- ן'ביורטנייוו רעטנוא ,תוינחור רחעמ
 -ףייפנ ַא ןופ הנררדס יד טכיירנרעד .ר .6 רעד טאה ןע'ניקסַאב
 המשנ יד ןוא ףונ רעד .ןעטנעמעלע עדייב יד ןעשיווצ םכיוועג
 -עג טינ זיא ףוג רעד לאמראנ ,ןעמטזוצ 2 ףיז ןעבאה
 ךיוח וצ ןעניולפעג טינ זיא חמשנ יד ןוא גוד'םשונמ ?שיפוצ ןעראוװ
 "ראה ןעמוקענרָאֿפ זיא .ר .ש ןוֿפ גנויווע יז .ןעלמ היה יד ןיא

 "ייווצ רעד ןופ ןובשח ן'טיוא ןעטסאוועג טינ זיא םייז טימ .שינאמ
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 ,טסייג םעד טכַאמעג גירעכַאו טינ טָאה רעּפרעק רעד טייז רעמ

 .ףוג םעד טכאוושעגּפָא טינ טָאה טסייג רעד ןוא

 רהעמ ןערָאװעג גנוטלאווראפ ס'ניקסַאב רעטנוא זיא ךַאז ןייא

 .ר .ַא ןופ ץרַאה יד זיא סָאד ןוא ,רעהירפ יו טוב

 רעגידנעלהיפ ןוא רעטיירב ,רעסיורג רעד ןופ ןעּפאלק סָאד

 יו ,טרעהעג רעקרַאטש ןערהָאי עטצעל יד ןיא ךיז טָאה ץראה

 ,רעהירפ

 זיא .ר .ַא רעד ואוו ,תונברק המחלמ יד ראפ טײברַא ףילער יד

 יד ראפ עציטש יד ,רעבעג טּפױה רעד ןוא רעוט טּפױה רעד ןעוועג

 ןיא לאטיּפסַאה םעד רַאפ ,"סאיאה, ן'כרוד ןעטנַארגימיא עשיריא

 רעדנעל יד ןיא ןעלוש יד רַאפ ,"טרַא, ז'רַאפ עציטש יד ,דנַאלסור

 ןָאטעג זיא ץלא סָאד טָא --- המחלמ רעד ןופ ןעטילעג ןעבָאה סָאװ

 ןפוא םענהעש תמא ןא ףיוא ןוא סָאמ רעסיורג א ןיא ןערָאװעג

 .גנוקריווטימ ןייז טימ ןוא החנשה ס'ניקסאב רעטנוא

 ,רעטבעילעג ,פ טײברַא ןע'ניקסַאב טימ דנאה ןיא דנַאה

 ,טקַאט ןעגיטיוג םעד טציזַאב רעכלעוו ,רעטערקעס וויטוקעזקע רעד

 .ןעטייקניהעפ עויטארטסינימדַא ןוא דלודעג

 -עגסיוא ןענופעג ן'רעטבילעג ןוא ןע'ץקסאב ןיא טָאה .ר .א רעד

 -טנַארַאפ עסיורג יד ןעהעטשרַאפ עכלעוו ,רעטלַאוװרַאפ עטנעכייצ

 .רעדילגטימ ענייז ראפ טָאה סיּפָא ?ארענעג רעד סָאװ ,טייקכבילטרַאוװ

 1916-1917 רהָאי סָאד

 ןופ ןערהאי יד ,טייצ-סגנַאנרעביא רעד ןופ ןערהַאי עגינייא יד

 "יורג םייב ןעזאלעגרעביא ןעבַאה ,ןעראטערקעס ענינימרעטצרוק יד

 -ייר ,תוקולחמ יד .ליומ ןיא םעט ןערעיוז א רעדילנטימ םלוע ןעס

 ןעמ .ןעסערעד קרַאטש ןעבָאה ןעשינערעהוצנָא ןוא םילוזלז ,ןעיירעס

 ןוא .טייקניהור ךָאנ ,טייקליטש ךָאנ ,ןעדירפ ךָאנ טצכעלעג טָאה

 -עג עקַאט זיא ןעדרָא ם'נופ גנולקיווטנע רעד ראפ טייצ עניהור אזַא

 "עגפיוא טָאה םערוטש רעד .ןַאשנװענַאק רעט16 רעד ךָאנ ןעמוק

 "עג ךיז טָאה סעכ רעד ,טגיהורַאב ךיז ןעבַאה רעהטימעג יד ,טרעה

 "ײמ יד .,דנַאטשליטשךןעּפַאװ ןימ א ןערָאװעג זיא סע ןוא ,טליטש

 -קעװַא ןענַאה ןערעגַאל "עכילדנייפ, ענעדישרַאפ יד ןופ ןעטנַאטיכ |

 -עג ךיז תוחכ עניימעגלא טימ ןעבאה ןוא רהעוועג רעייז טנעלענ !

 ןוא גינעוונעסיוא ןופ .ר .ַא ןופ ןעהייר יד ןעטיירבוצסיוא ןעמונ

 .גינעוועניא ןופ ןעקרַאטשרַאפ ןוא ןעגיטסעפַאב יז }
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 -עד יב ,ןיקסַאב .י זיא ,ןעסייוו ריס יוװ ,1916 ,רעמוז עדנע

 ,רעטערקעס לארענעג רעד ןערָאװעג ,רעטערקעס גניטקע טלָאמ

 -ענ ןיא ןַאשיירטסינימדַא רעיינ רעד ןופ טייברא עטשרע יד

 .ק .ע .נ יד .טרעבמעמ עיינ ראט (עינאפמאק ַא) "וויירדא א ןעוו

 רעט17 רעד וצ ןעמוק וצ עבאנפיוא רהיא םלא טלעטשעג ךיז טאה

 ןעבילקענסיוא טָאה יז .,רעדילנטימ דנעזיוט 00 טיט ןאשנעוװנַאק

 ,ןעטַאנָאמ "עטיור, יד רַאֿפ ,1917 ,רַאונַאי ןוא ,1916 ,רעבמעצעד

 ןוא עיצַאטיגַא ראפ טגנערטשעגנַא ןעוועג טלַאמעד ןענייז תוחכ עלַא

 עוויטוקעזקע רעד ןופ עיציבמַא יד ןעליפרע וצ םוא ,עדנַאנַאּפַארּפ

 .טפאשרעדילנטימ יד עיצרַאּפַארּפ רעקרַאטש א ןיא ןערעסערנראפ וצ

 "טיורא א ןעוועג ךיוא זיא "דניירפ, רעמונ רעבמעצעד רעד

 םעד טעמריוועג ןעוועג ןעצנאג ןיא ןיא רע ,"רעניד'טָאנָאמ

 -נא ןעשיווצ ןענייז םהיא ןיא .רעדילנטימ עיינ ראפ "וויירד,

 -ערקעס לארענעג ייווצ עטשרע יד ןופ ןעלקיטרא ןעוועג ךיוא ערעד

 ףךיוא זיא רעטצעל רעד) ,גייווצנעזַאר .7 ןוא םיובנעגייפ .ב ןעראט

 ןַא ןוא (= טאק .סוידע .צאנ רעד ןופ דילנטימ א ןעוועג,רהחָאי םעד ןיא

 רעשטמייד רעד ןופ ראטקאדער-ףעש ,רעטילש ןאמרעה ןופ לעקיטרַא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטילש ןאמרעה .,"גנוטייצ טקלָאפ,

 םעד ןופ ,"עסאק עברעטש ןוא ןעקנארק, רעשטייד רעד ןופ רעדנירג

 רעטסומ סנעמעוו ךָאנ ,"גניר רעטייברא ןעשטיידפ םענעפורעג ױזַא

 רעד .טריזינאגרא ןערָאװעג ןיא "גניר רעטייברא רעשידיא, רעד

 גנוגעוואב רעטייברא רעשטייד רעד ןופ ןארעטעוו רענעכרַאטשרַאפ

 גידנעטש ןיא ןוא "גניר רעטייבראא ןופ תחנ סיורג טאהעגנ טָאה

 .ןעסערעטניא ענייז ןענעיד וצ טיירנ ןעוועג

 טיוצ ןיא .גלָאפרע רעסיורג א ןעוועג זיא "ןייּפמאק, רעד

 עיינ דנעזיוט 8 רעביא .ר .ַא ןיא ןעמוקעגניירא ןענייז ןייּפמאק ןופ

 טימ רָאנ טינ טנעכייצעגטיוא ךיז טָאה ןייּפמאק רעד .,רעדילנטימ

 8 יד ןופ .טעטילַאװק רעד טימ רהעמ ךָאנ רָאנ ,טעטיטנאווק רעד
 .רעטייברא ןעוועג דנעזיוט 1 רעביא ןענייז רעדילנטימ עיינ דנעזיוט

 ראורבעפ עדנע ("".רהֶאי 24 ןעוועג ןיא רעטלע טינשכרוד רעד

 -רעביא ןעוועג סרעבמעמ טנעזיוט 60 ןופ "אטָאוװק, יד זיא (117)

 ,טליפ

 ,לעקיטרַא רעטצעל ס'גייווצנעזָאר ןעוועג ,אחרוא בגא ,זוא טָאד (*

 .ונוא ןופ ןעסירעגקעװַא םחיא טיומ רעד טָאה טַאנָאמ ןעגיבלעז ןיא

 וַאמ ,"דנוורפ , ,עטימָאק טנָאוצאזונַאגרָא .צאנ רעד ןופ טרָאּפער (**
7. 
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 .ע .נ יר טגָאז ,ןָאשנעװנַאק רעט17 רעד וצ טרָאּפער רהיא ןיא

 : עטימָאק
 על ַא סָאד ןעריטַאטסנָאק וצ ךילקילג סרעדנוזאב ךיז ןעלהיפ רימ,

 -רָאװעגניורַא ךיז ןעבָאה ד יש רע טנוא ןהָא סע ש טנ ער ב

 ןופ תונונשה עטלא .תוחכ ערעייז עלא טימ ןייפמאק רעזנוא ןיא ןעכ

 -געדישראפיסגנוניימ !;ןערָאװעג ןעסעגראפ ןענייז ןעיירעגירק עשירַאנ

 ןעבָאה סעשטגערב עלא ןוא ןערָאװעג ןעדנואוושראפ ָאד ןענייז ןעטייה

 "נוא ןערעסערגרַאפ ןוא ןעדרָא רעזנוא ןעקרַאטשראפ וצ טגיניואראפ ךיז

 .וומרא רעז

 -וצ םעד ןיא רָאנ טינ טהעטשאב ןייּפמאק רעזנוא ןופ גלָאפרע רעד

 רָאנ ,קעווצ רעטוג א ךיז ריפ ןוא ןא זיא סָאװ ,סרעבמעמ ןופ סקואוו

 -גערב עלא ןיא טייקגידעבעל ערעדנוזַאב א ןעגנערבניירא ם'ניא ךיוא

 ןייולהָאוװ ן'טימ ןעסַאמ עטסטיירב יד ןעריסערעטנוארַאפ םעד ןיא ,סעשט

 -טאק ןופ טייקגידעבעל יוד טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .ןעדרַא רעזנוא ןופ

 טקרַאטשרַאפ ןוא ערעדנא וד וצ ענויא סרעבמעמ עלא טרעטנהענרעד ןייּפ

 יּמִא רעדייל זנוא ווב סנעטצעל ןעניוז עכלעוו ,ןעלהיפעג עשיראדילָאס וד

 -עג ןויּממאק רעד זיא ,ָאולַא ןעטקנוּפדנַאטש עלא ןופ .ןערָאװעג טלהיקעג

 ."ךיורגלָאפרע ןעוו

 ןפ1/ "הָאי ןיא טייקניטעט עכילטפַאשלעזעג יד

 .ייעד געט , רעד ןוא

 עיינ יד ךיז טָאה טייברַא-סנַאיצַאזינאנרַא רהיא טימ ץוח א

 -לעזעג ן'מיוא טייברַא רהיא טימ טנעכייצעגסיוא ןַאשיירטסינימדַא

 .דלעפ ןעכילטפַאש

 סָאװ -- .ק .ע יד טעטרַאּפער --- עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענייז רימ;

 ךיוא יוו קיירטס רעכאמקואלק םוצ טסניד ןיא טלעטשעג ךיילג ךיז ןעבָאה

 טימ ייז גידנעפלעה ,רעטייברא גנידָאלק דעטיומָאגלאמא יוד ןופ ףמאק םוצ

 גנונעוַאב 8 ןעפַאש ןעפלָאהעג ןעבָאה רימ .טנָאקעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ץלַא

 -ויטאב ךיז ןעבָאה רימ .רעריטרַאמ רעטייברא ר'ָאקסיצנארפ ןאס וד ראפ

 ףעילער סלעּפיּפ רעד ןופ ןעגנומהענרעטנוא עלא ןיא וויטקא רהעז טגיל

 ן'רעביא סרעבמעמ ןוא סעשטנערב ערעזנוא טרעטנומעגפיוא ןעבָאה ןוא

 ןעפורעג ןעבָאה סָאװ ,יד ןעשיווצ .עבלעז סָאד ןהָאמ וצ דנאל ןעצנאג

 ןענייז ,גנוגעװַאב תורקי עסיורג יד ןעפַאשעג טָאה סָאװ ,ץנערעפנַאק וד

 םוצ טורגירעדורב רעזנוא טקישעג ןעבָאה רימ .עטשרע ֹוד ןעוועג רימ

 םעד טרישונַארַא ןעבָּאה סָאװ ,יד ןופ ןעוועג ךיוא ןענייז רימ ."דנוב
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 ןופ געוו םעד ןערעוופ וצ ןעדראג רעווקס ןאסודעמ ןיא גניטיט ןעסיורג

 -עלעט טגנוסורגַאב א טקישעג ןעכַאה ןוא ןָאוצולָאװער רעשיסור רעד

 לייהטנא ןעטיראו א ןעמונעג ןעבָאה רימ .ן'וקסגערעק .געג וצ עמארג

 רעד ןופ טייקגיטעהט רענווטעגלא רעד ןיא ןוא ןעגנומחענרעטנוא וד ןיא

 "עג ךיוא ןעבָאה רימ .ןעטַארטראפ ןעגייז ריס ואוו ,עמומַאק .ברא .צַאנ

 ףוט .גנוגעװַאב סערגנַאק רעשודיא רעד ןוא גנולעטש עדנעסאפ א ןעמונ

 . .8 ןופ סלוב "8 עגיטולב , עטסואוַאב יד ןעגעג טריטסעטַארּפ ןעבָאה

 ןא ןערהיופוצנווא טקעװצַאב ןעבָאה עכלעוו ,רושטוולסושזדעל טווטס

 "ֵאֹד ענושטאדלָאס ע'תמא

 "ער געט רעד

 געט, רעד ןעוועג זיא גנומחענרעטנוא ענעביוהעג ,עסיורנ ַא

 םעד תונברק המחלפ יד ראפ טרישונארא טָאה ,ר .א רעד סָאװ ,"יעד

 ,"יעדחטריוב ןָאטגנישאוו, (1917) ראורבעפ ןעט2

 עיצארטסנאמעד עטנאזָאּפמיא ןא ןעוועג זיא "יעד געט, רעד
 ,"יעד נעט; ן'ראפ ףור םעד .אקירעמא ןיא רעטייברא עשידיא ןופ

 -טמיראוו םעד ןענומעג טָאה ,ןעזָאלעגסיױרא טָאה .ק .ע ,נ יד סָאװ

 ןופ חנחמ א .,דנאל ןופ סעשטנערב ,ר .א עלא ןיא גנאלקּפַא ןעט

 יד רעביא ןעזָאלעגסױרַא ךיז טָאה סריטנאלאוו דנעזיוט רעפענמוא

 ; טפירשטיוא ןא ןעוועג ןיא סע עכלעוו ףיוא ,סעקשוּפ טימ ןעסַאג

 עשיריא רַאֿמ יעד געט נניר רועטייבר א

 .תונבכרק ה מ חל מ

 רעביא .גלַאפרע רענידלאוו א ןעוועג ןיא "יעד-נעט , רעד

 -אוו ,ר ,א יד ןופ ןערָאװעג טלעפאזעג ןענייז ראלַאד דנעזיוט 2

 גנַאו רענליוו) 807 .רב רענייטש א ,סעשטנערב עכנַאמ .ןעריטנול

 א טיִמ רעבמעמ ןעדעי ןעריטארטש וצ ןעסַאלשאב ןעבַאה ,(סנעמ
 .יעד געט, ןיא ןעמהענ לייטנא טינ טעוװ רע ביוא ,ראלַאד

 סָאװ ,ץראה עמיראו טָאד ןעזיוועג טָאה "יעד נעט, רעד

 .עניטפרעדַאבטיונ יד ראפ ,ר .א ןיא טּפאלק

 ,בא ןעוועג ןיא עטימַאק "יעד געט, רעד ןופ ןאמרעשט רעד
 .רעקוצ .בא ,רעטערקעט ; ןײטשּפע

 ,ןיקסַאב ,י ןופ ;נוטייג רעד רעטנוא ,ףעטס םיפַא רעצנאג רעד

 רעצנאג רעד .תוהכ עלא טומ "יעד נעט, ן'ראפ טייבראעג טָאה

 ןעכיפשנעמלא ם'נופ "טנעמינער רעדנעהילפ, א ןעראוועג ןיא ףעטס
 .תונברק המחלמ יד ראפ ץיירק ןעטיור
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 .ןָאשנעװנָאק עט17 יד

 .ןָאשנעװנַאק "עסיורג, א ןעוועג זיא ןָאשנענַאק עט17 יד

 סעשטנערב 940 ןעטָארטראפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטאגעלעד 700 רעביא'

 ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ ריז ןענייז ,רעדילגטימ 60,000 יו רהעמ ןוא

 -אט" ןופ ןעטקנוּפ ענעדישראפ יד טדערענמורא ןעבַאה ןוא קראיונ

 .גנונעדרַא-סענ

 טניַאּפ סטנַאה ןיא ןערָאװענ ןעטלאהענּפָא זיא ןָאשנעװנַאק יד

 ,יאמ ןעט6 ן'זיב ןעט1 ןופ טרעיודעג טָאה ןוא ,סקנַארב ,סאלַאּפ

7. 

 : 1917-1916 רהָאי ן'ראפ עטימַאק וויטוקעזקע עלאנאיצַאנ יד

 ;1917716 רהָאי ןופ עטמאאב יד

 רעטערקעס לארענעשוד ,ןיקסַאב .ו

 רעטערקעפ .קער ,רעטבעילעג .פ

 ירעזייוודא לעגיל ,ןָאדנַאל ריאמ

 ןאמרעשט ,ןווטשּפע .בא

 ןאמרעשט-סייוו ,רעש .ה

 רערושזערט ,ץיווָאלרעּפ סקאמ

 : עטימאק ןָאשייזינאגרַא

 ןאמרעשט ,ןייטשרענוד . /ִ

 טפולק .

 ץיווָאלָאװ .

 ןאמצלאז .

 ןאמהטָאר ,

 טי

 ר-ת -{ 11

 : עטימָאק סיפָא

 ןאמרעשט ,יקסנעוויא .מ

 רעלדא .א

 ווָאנאשרעג .מ

 ןויטשּפע .בא

 ןאמיורפ .נ

 ; עטימַאק לאנַאשייקוידע

 ןאמרעשמ ,ןייטשּפע אנכש

 קיגיװטַאב .ב
 סקאז .ש .א
 רעקוצ .א
 וקסוועשערעש .ז

 ; עטימַאק םויראטינאס

 ןאמרעשט ,ןיקסוג .ר

 גרעבלאוו .ם

 ןידלעז .א .רד

 2רעברעוולופ .ס .רד

 !קסנושאס ,ס

 ; עטימַאק טיפענעב

 ןַאמרעשט ,גנודלָאג .ט

 ןיל .ס

 ןילדנימ .ט

 ןאמטאר .ו

 דארניוּפש .ם

 : עטימַאק סנעווירג

 ןאמרעשט ,טאלבנייוו .ם

 רעגנאל .א

 ץטעמ .ג

 ץיווָאלרעּפ .מ

 רעש .ה
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 -ייודא לאקידעמ םויראטינאס :דראָאב ירעזייוודא ?ארענעג

 : דרַאַאב יראז ןרעּפלאה .שוד .רד

 ןרעּפלאה .שזד .רד אקנעמולק .ה .רד
 ןאמרעגנוא .ס .רד ןָאסירעמ .א .י .רד

 ןאטדעורפ .ג .ם .רד עלסאק .בא ר
 אדנאל .ג .ט .רד
 םָאר .מ .רד ן'קסעפ .ש .רד

 ןיקסעּפ .ש .רד ָאבמעד ונעפ .רד
 לאהטנעוָאר .מ .רד ןָאטלענ .ד .רד

 גרעבנעזָאר .ל .רד ןאלּפאק .פ .רֹד

 ; ,קעריד ווא דרַאָאב לאנַאשיינ

 אובמאלאק ףא .טסוד ,ןָאמשנירג .ס אינייוולוסנעפ ,ןאמטלא .ס

 טוקיטקענָאק ,גרעבנורג .מ ןוָאנולוא ,ןָאסנענעב .ל

 ָאיהָא ,דנעורפ .ל אינושודריוו ,לעגַאנ .נ

 ןיעמ ,קונוואגראט .ו ןעגישימ ,ןווטשנערעב .י

 דנעלירעמ ,יקסווָאבוד .ט קרָאו-וונ ,ןוירושי .ו

 ןיסנָאקסיװ ,ןיבור .א וסריושזד וינ ,ךַאברעווא .ה

 .דנעליוא דואהר ,ףארעזיור .א

 ןיא אקירעמא ןעוו ,ןעמוקעגרַאפ זיא ןַאשנעװנַאק עט17 יד

 טהעטשראפ סע ןוא ,המחלמ-טלעוו רעד ןיא ףתוש א ןערָאװעג ןיוש

 טינ טָאה רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ךַארק ןענַאנַאק רעד זא ,ךיז

 ןופ רעצרעה יד ןיא גנאלקּפָא ןעמהענעגנא ץנאנ ןייק ןעפורעגסיױורַא
 .ברא ןופ רעדילגטימ גינעוו טינ ןעוו ,ךָאנ טפרב .ןעטאנעלַײד יד

 ."רעהד רעווַא, ןהעג וצ ןעטאדידנַאק ןעוועג ןיוש ןענייז גניר

 ףיוא לוק-רעדיוו א ןענופעג טָאה גנוריסאּפ-טלעוװ עטייווצ ַא

 .ןַאשנעװנַאק רעד

 ,1917 ,יאמ ןיא זיא סָאוװ ,עיצולַאװער עשיסור יד זיא סָאד

 -ולַאװער עשיסור יד .שינעהעשענ עטרהיפענכרוד א ןעוועג ןיוש

 -נַא ןוא רענעט ערעדנא ןעפורעגסיורא ,ךיז טהעטשרַאפ ,טָאה עיצ

 טנַארפ ןופ תועידי יד יוװ ,ןַאשנעװנַאק רעד ףיֹוא ןעדרַאקַא ערעד

 ."עטיוטעג ןוא עטעדנואוורַאפ, ?חָאצ רעד רעביא

 -המחלמ יד ןופ טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,עידָאלעמ ענירעיורט יד

 ערענַאיצולַאװער עצלַאטש יד טימ טשימעגכרוד ךיז טָאה ,רעדנעל

 -םור ןעסיורג םעד ןופ זנוא וצ ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רענעט

 וד טיִמ םיִמִי ןוא ןעכייט רעביא ,ןעלָאהט ןוא גרעב רעביא דנַאל

 .ץילב א ןופ טייקלענש
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 -איצַאס עטסואוװַאב יד ןעמוקעגרַאפ ךיוא זיא רהָאי םעד ןיא

 ַאזַא ןעמונעגנַא טָאה סָאװ ,םיאול .טס ןיא ןַאשנעװנַאק עשיטסיל

 .המחלמ רעד ןענעג גנולעטש,עניהטומ

 ןיוש גנאלקּפא רעייז טאהעגנ ןעבָאה ןעגננוריסאּפ עלאי יד טָא

 עסיורג ַא ןעוועג זיא ןאשנעוונַאק עט17/ יד .גנונעפערע רעד ייב

 .עכילרעייפ א ןוא

 גנונעפערע רעד ןופ ןעטייהלעצנייא רָאּפ א רעכיא ָאד ןעבינ רימ

 : (1917 ינוי ,"דניירפ ,) ןעלָאקַאטַארּפ עלעיציפַא יד טיוק

 ןעמָאנ םעד ןיא לעיציּפָא ןָאשנעװנָאק יד טנעפערע ןיוטשּפע דנוורפ,

 "טכורפ ַא ןייז לָאז ןָאשנעװנָאק יד זא ,טשניוו רע ,עטימָאק .זקע רעד ןופ

 ,טלחעצרעד רע .רהָאי ןעטצעל ןופ .זקע רעד ןופ טייברא יד יוו טקנופ עראב

 רעד םלא גידנעיוו לָאמַא ,סגָאשנעװנָאק 18 טניואוועגיוב טָאה רע זַא

 .עטימָאק .ּוקע רעד ןופ רעטערטרַאפ סלא לָאמ עגינויא ןוא ןאמרעשט

 יד ייב .ןָאשנעװנָאק יד ןעסירגַאב רהָאי ןעדעי ןעמוקעגסווא זוא םהיא

 8 רע'מינּפ סנעטאגעלעד יד ףיוא ןהעזעג רע טָאה סנָאשנעװנָאק עטצעל

 "נואוושרַאפ שואי רעד זיא רעבָא רחָאי סגיטנייה ,גנולפייווצראפ א ,שואי

 סטַאגעלעד ןעדעי ףיוא ןעסָאגעגסיוא ךיורפ א ,החמש א זיא סע ןוא ,ןעד

 רעד וצ רימ ןעמוק רָאנ טינ ,ןעהערפ וצ סָאװ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,טציזעג

 רָאנ ,רעכיירסולפנייא ,רעכיור ,ּפישרעבמעמ רערעסערג א טימ ןָאשנעװנַאק

 "ווו ןעטייקגיטיורטש עלא .גניר רעטייברא רעטנינייארַאפ א ןעמוק רימ

 -עג תקולחמ ןופ םירָאװ רעד ביוא זא ,טּפָאה רע ןוא ,ןעדנואוושרַאפ ןענ

 סָאד ןאשנעוונָאק עגיטצעי יד טעװ ,ןענַאזרעּפ עגוניוא ויב ךיז טניפ

 .ןעטכונרַאפ

 ענעלַאפעג וד ןערהע וצ ןעלעטשפיוא ךיז ןעמעלא ךיוא טעב רע

 .ןָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא תונברק

 ַא ןערינימָאנ וצ ןעטַאגעלעד יד וצ ןָאשנעװגָאק וד רעביא טיג רע

 ןופ סמארביוא עדניירפ יד טרינימַאנ ןערעוו סע .ןאמרעשט ורארָאּפמעט

 .גנומיטשּפא וצ טמהענ רע .ו .נ ,2 .רב ןופ גרעבנייוו ןוא ,.י .נ ,80 .רב

 טימרעד .ןעמיטש 849 -- גרעבנייוו .רפ ןוא 169 טגירק סמארביוא .רפ

 .גנוציז רעטשרע רעד ןופ ןאמרעשט סלא גרעבנייוו דניירפ רע טרחעלקרע

 רעבָא עצרוק א טלאה ,רעשט םעד רעביא ןאד טמענ גרעבנייוו .רפ

 : םעדנעגלָאפ רע טגָאז סערעדנא ןעשיווצ ןוא עדער עלָאפסקורדנווא רהעז

 טולב ןיא ןעקנוטעגנייא ןיא אּפָארייא ץנַאג ןעוו ,טייצ רעד ןיא,

 יָאה ןעצנַאג םעד רעביא ןעגיוצַאב זיא ערַאמכ ערעווש ערעטסניפ א ןוא

 ןיא סָאד ןוא ?להַארטש רעגיטכיל א סיורַא זנוא ראפ ךָאד טנווש ,טנַאזיר
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 טרהעלקרע טָאה עכלעוו ,םואול .טס ןיא ןָאשגעװגָאק עשוטסילאוצַאט וד
 ,ערעדגַא וד ענווא ןעטכונרַאֿפ טינ ןעליוו רעקלעפ עצנאג ןוא ןעשנעמ זַא
 ןופ טפַארקיביירט עצנאג 'ד ןוא ,טולב ןייק ןעסיגרַאֿפ טיג ןעליוו ןוא
 רעניטצעי רעד ןופ טַאטלוזער א ןיולב ןיא דרַאמנעטַאמ ןעכילטלעוו םעד
 ,קורד ןערעווש םעד ןעלחופ רומ להָאובָא ןוא ,גנוגדרָא רעדנעריטסיוקע
 ןא ,רעכיז רעבָא רימ ןענווז ,טגעלעגפיורַא זנוא ףיוא טָאה טייצ יד סָאוו
 עלַא ייב טכעוושעג רעמוא טָאה רעכלעוו לאעדיא רעשיטסילאיצָאס רעד
 רעגיטכול א ןיוז רהָאו טגיטנווה ךיוא טעוװ ,טנַאשנעװנָאק ערעזנוא
 ןופ געוו םעד ןעטכוילַאב טעוו ןוא ,טווצ רערעטסגופ רעזיד ןיא ןרעטש
 -טרָאפ ןוא סערגָארּפ ןעגידרעטויוו ראפ רעטיוברַא עשודוא דנעזיוט 61
 ."םירש

 ןיקרא . ןעראוועג טלהעוורע זיא רעטערקעס ירארַאּפמעט ראפ
 .גרובסטיּפ ,49 .רב ןופ

 טלהעוורע רעטעּפש ןענייז ןעואטערקעס עטנענַאמרעּפ טלא
 .88 .ױב ,ןאמליה ןוא 280 .,רב ,ץיװַאלרעּפ ; 0 ,רב ,ןילעי ; ןערָאוועג

 -עג דיוא ןענייז ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא רעסירגאב יד ןעשיווצ
 ןוא םיובנעגייפ .ב ,רענייטש א ,.ר .א ןֹופ ןענארעטעוו עגינייא עו
 ,ךיירדלָאג

 ןופ רעדנירג עטשרע עמַאס יד ןופ רענייא טלא ,ךיירדלָאנ
 טסירגאב -- החמש טימ לופ ,רעטרעוו עדנערהיר ןיא טָאה, .ר .א
 ."ןַאשנעוונַאק עט17 יד

 -ראפ .ר .ַא רעד טָאה רחָאי ןעזיד זא ,טנאמרעד ןאמרעשט רעד
 -לעוו ,רעדילגטימ עטסגיטעהט עטסטלע ערהיא ןופ םענייא ןעריול
 םעד ןעמונעג טָאה ןוא ןעדענָאיּפ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רעכ
 .5 .נעג ,ר .ַא ןופ טײברַא סגנואיובפיוא רעד ןיא קלח ןעטסערג
 ןייז ןערהע וצ ףיוא ךיז ןעלעטש ןעטַאגעלעד יד ןוא ,גייווצנעזַאר
 .ןעקנעדנא

 זא ,םאוקרעמפיוא טכאמ ,2/1 .רב ןופ ,ןאמשיפ טאגעלעד
 רעזנוא ןעמונעגקעװַא טָאה טיט רעד זא ,רהאי א טרעוו טנייה
 טסייה ןאמרעשט רעד .םכיֵלֲע םולש רעטכיד-טקלַאפ ןעטבעילַאב
 ןַאשנעװנַאק יד .ןעקנעדנא ןייז ןערהע וצ ןעלעטשטיוא ןעמעלא ךיז
 סע ןוא ,רבק ןייז ףיוא ןעמולב ץנארק א ןענעל וצ ךיוא טסילשאב
 -רַאֿפ םעד ןופ דנעהעטשאב ,עטימָאק א ֹוצ ןעבעגעגרעביא טּרעוו
 טעטניאּפא ,רעוועיס א ןעוועג זיא םכילע םולש יו ױזַא ןוא ,רעגעלש
 .ץנימ .ט ,28 .רב רעוועיק ןופ טאנעלעד םעד ןאמרעשט רעד
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 "נוציז עטשרע ערהיא ןופ רענייא ףיוא טָאה ןַאשנעונַאק יד

 -טנַאיצולַאזער רעד ןופ עיצאדנעמַאקער רעד ףיוא ןעסַאלשאב ןעג

 "שרע םעד זיא סָאװ ,"דנוב, םוצ םארנעלעט א ןעקיש וצ עטימַאק

 עלאגעל ,ענעפַא ןא ןערָאװענ עטכישעג רעסיורג ןייז ןיא רהאי ןעמ

 .ייטראּפ רעטייברא עשידיא

 : עמַארנעלעט רעד ןופ טסקעט רעד

 .דנאלסור ,דארגָארטעּפ ,"דנוב , ןופ טעטימָאק לארטנעצ,

 "טנע ,גנוציז עכולצעזעג א ויב ,גניר רעטייברא ןופ ןַאשנעװנַאק וד

 טכערּפשרַאפ ןוא "דנוב , ןופ גנוסירגַאב רעד ףיוא שיטסאיזוהטנע טרעפ

 *,ןָאוצולָאוװער רעשיסור רעד וצ גנוציטשרעטנוא עכילגעמ עדעו ןעבעג וצ

 -עּפ ןיא ןענעגוצסיורא ןעביױהעגנַא טלַאמעד טָאה "דנובא רעד

 ."עמיטש רעטיײברַא, יד דארנארט

 רנעזיוט גנוטייצ רעד ראפ טניליוװַאב טָאה ןַאשנעװנַאק יד

 : עיצולַאזער עדנעגלַאפ ייברעד ןעמונעגנַא טָאה ןוא ראלָאד

 טקיש ,קרָאיונ ןיא טלעמַאזרַאפ ,.ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עט17 יד,

 סאלק רעטייברא ןעשידיא ןעדנעפמעק םעד וצ סורג ןעכילרעדירב רהיא

 ."דנוב, ןופ טעטימָאק ןעלארטנעצ םעד וצ ןוא דנַאלפור ןיא

 ערענָאיצולָאװער ןופ געיז םעד טומ ץלָאטש ןענייז רימ { ןעסָאנעג

 -עהמט רעד טימ ץלָאטש ןעניוז רימ :דנַאלסור ןיא ןעטפערק רעטיוברא

 "-עביו וצ ,טייצ רעשימרוטש רעניטנייה רעד ןיא "דנוב, ם'נופ טייקגיט

 ןיא ןעסַאמ עשידיא וד ןופ גנולקיווטנע רעד ראפ טפנוקוצ עיירפ א ןער

 םעד ןופ טרעטסיויגַאב ןוא ץלָאטש סרעדנוזאב ןענייז רימ ןוא ,דנַאלסור

 רעטיור רעד יירט ןעבילבעג טייצ עצנאג יד זוא "דנוב , רעד סָאוװ ,טקַאפ

 .טעטיראדילָאס רעטייברא רעלאנָאיצַאנרעטניוא ןופ ןהָאפ

 רעטייברַא, רעדארגָארטעּפ רעד גלָאפרע ןעטסעב םעד ןעשניוו רימ

 רעד ןופ דנָאפ ן'ראפ ראלָאד 1,000 ןעבעג וצ ןעסילשַאב ןוא "עמיטש

 ."עמטיטש רעטייברַא,

 -ןלָאזער ערעדנא ךס א ךָאנ ןערָאװעג ןעמונעגנַא ןענייז סע

 -עסייל רָאבייל,; ראפ גנונעווַאב יד ןעציטשרעטנוא וצ יוװ ,סעיצ

 ,ייֵלְלֲאקא ןעשילגנע םעד ,"טלעוו עיינ יד, ןעציטשרעטנוא וצ ,"סמוא

 -ענ טָאה סָאװ ,עסערּפ רעצנַאנ רעד ראפ עיצולַאזער-קנאד א ןוא

 -אב רעויטארעּפָאָאק רעד ראפ עיצולָאזער א ,.ר ַא םעד ןעפלָאה
 -כאמש סָאװ ,גנוגעוואב רעטייברא רעד ןופ תונברק יד ראפ ,גנוגעוו

 -ער ַא ,(*דנַאפ ינומ א ןעפַאש וצ לעיצעּפס ,סעמרוט יד ןיא ןעט

 -אק ןיא ןערָאוװעג טלייטרואראפ ןענייז ערעדנַא ךָאנ ןוא ינומ (*+

 ,אינראפיל
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 עשיטסילַאטיּפַאק יד ראפ ךיז ןעלַארנע סָאװ ,ענעי ןעגעג עיצולָאז
 ןעיורפ ראפ ףמַאק םעד ןעציטשרעטנוא וצ עיצולָאזער א ,ןעײטרַאּפ
 ךיז טָאה סָאװ ןוא ןעגנאגעגנַא טלָאמעד זיא סע סָאװ ,ןעטכער
 .געיז ןעלופ א טימ טנידנעעג רעטעּפש

 "ענג ןעמונעגנא זיא גייווצנעזַאר .5 םענעברָאטשרַאפ םעד ןעגעוו
 : עיצולָאזער עדנעגלַאפ ןערַאוװ

 ןוא דניירפ רענעברָאטשרַאפ רעד סָאד ,טכארטאבנא ןיא גודנעמחענ,
 יד טָאה סָאװ ,גייווצנעזָאר .ל רערהעל ןוא רָאטַאטוגא רענעבעגעגרעביא
 ןופ גנורהעלקפיוא רעד ראפ ןעבעגעגּפָא ןעבעל ןייז ןופ טייצ עטסוהעמ
 גידנעמהענ ןוא ,קנאדעג ןעיירפ םעד טימ .ר .ַא ןופ םרעבמעמ ערעזנוא
 -אפ ןייז ןעוָאלעגרעביא טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד סָאד ,טכארטאבנא ןוא
 -הענ ןוא ,ןעבעל םוצ לעטימ עכלעוו ןהָא ןוא הטומרא סיורג ןיא עילימ
 ַא ךיז ףיוא ןעבָאה .ר .ַא ןופ סרעבמעמ יד סָאד ,טכארטאבנא ןוא גידנעמ
 ןָאשנעװנָאק עט17 וד טרעדַאפ ,םענעברָאטשרַאפ םעד וצ טכולפ עסיוועג
 ןעטפירש וד ןעטוירּפשרַאפ וצ .ר .ַא ןופ סרעבמעמ עלא ףיוא .ר .ַא ןופ
 ."גייווצנעזָאר .? .געג ןופ

 :המחלמ ןעגעוו עיצולַאזער א ןערָאװעג ןעמונעגנַא ךיוא זיא סע
 טריסרָאדניא גניר רעטייברַא ןופ ןָאשנעװנַאק עכילרהעי עט17 יד,

 המחלמ ןופ ןעגארפ יד וצ ויטרַאּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ גנולעטש יד
 ןיא ןערָאװעג טרילומרָאפ ךילטייד ןוא רָאלק זיא סָאד יוװ ,ןעדעירפ ןוא
 .ויטרַאּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ םארגָארּפ םעד

 ערהיא עלא ןיא ןעויטרַאּפ עשיטסולאיצָאס וד לָאמ עלא גודנעפלעה
 רעדילגטימ עלא ףיוא ןערעדָאפ ןוא ךיז רימ ןעטכילפראפ ,ןעטייקגיטעהט
 ייטרַאפ עשיטסילאיצָאס יד ןעציטש וצ שיגרענע סרעדנוזַאב .ר .ַא ןופ
 -ךרָאמ וצ רעטייברא יד טצעה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ ןעגיטציא םעד ןוא
 .םזיטָאירטַאּפ

 רימ ןעריטסעטָארּפ ,ויטרַאּפ רעשיטסילאיצָאס רעד טימ ךיולגוצ
 קילבוּפער רענאקירעמא עיירפ וד ןעלדנאווראפ וצ ךוזראפ ןעדעי ןעגעג
 ."עמרַאוַאק א ןיא

 4 ט 'מ ןעמונעגנָא ןָאיצולַאזער יד טרעוו טואוו ןעניזיר א ךרוד
 .ןענעגַאד ןעמיטש

 ,ןעגנוריסַאּפ עניטכיוו ייווצ ןעמוקענרַאפ ןענייז רהָאי םעד ןיא
 ,עשידיא ?עיצעּפס ַא עטייווצ יד ןוא עניימעגלא ןא ענייא

 םעד ןיא עיסימָאק א טקישעג טָאה ןָאסליוו טנעדיזערּפ
 ,הטור והילא ןופ ץיזרָאפ ן'רעטנוא ,דנאלסור ןעטיירפאב טשרַאקא
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 טלַאמעד ךיוא זיא סע .ןעטייהיירפ יד ןעטרָאד ןעניטסעפַאב וצ

 .גנוגעװַאב סערגנַאק עשידיא יד ץנאלג ןעטכער ןיא ןעוועג

 םימ טריגאער ןעגנוריסאּפ עדייב ףיוא טָאה ןָאשנעוװנַאק יד

 : םעיצולַאזער

 .הטור ןעגעוו ןָאיצולַאזער יד

 ןאלּפ םעד טריסרָאדניא .ד .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק ענילרהעי עמ17 יד,

 לָאז עכלעוו ,עיסימָאק א דנַאלסור ןיא ןעקיש וצ ןָאסליװ טנעדיזערּפ ןופ

 טָאה קלָאפ עשיסור סָאד סָאװ ,ןעטייהיירפ יד ןעגיטסעפַאב ןעפלעה טרָאד

 .טפמעקעגסיוא שידלעה יוזַא

 -אב םעד ןעגעג רעבָא שנואוו רעזנוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןופ רעגערט רעד זיא רעכלעוו ,הטור והילא ןופ ןאשימָאק ןיא גנומיטש

 -וורפ םדנַאלסור ראפ ךילדעש ןייז טעװ ןוא שינרעטסנופ ןוא עיצקאער

 ,םאלק-רעטייברַא םעד טפיוהרעביא ,קלָאפ סָאד ןעביוואב וצ ןוא ,טייה

 -ראפ ,ויטרַאּפ רעשיטסילאיצָאס רעד טימ ךיילגוצ .ןעטיוהיורפ ענייז ןופ

 -אנרעטנוא ןופ ןהָאפ יד ןעדנעש עכלעוו ,ןעטנעמעלע ענעי רימ ןעמאד

 "כרוד זיא סָאװ ,המחלמ רעייז טימ טעטיראדילָאס-רעטיוברא רעלאנָאיצ

 .ןעסאלק עדנעשרעה יד ןופ ןעסערעטניא וד ןיא סיוא

 -איצָאס ןעלאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןעלאעדיא יד וצ וירמ גידנעביילב

 ןוא םירבח ערעזנוא עלא וצ סורג ןעמסמיראוו רעזנוא רימ ןעקיש ,םזיל

 -ולָאּפ רעגיטולב רעד ןעגעג ווָארב יוזא ןעפּפמעק עכלעוו ,רעדנעל עלַא

 -טלעוו ןעגידנעטש ןעגודלאב א ראפ ןוא ןעסאלק עדנעשרעה יד ןופ קיט

 ".'ןעדעירפ

 .גנוגעוװַאב סערגנַאק רעשידיא רעד ןעגעו ןָאיצנלַאזער

 עלאנָאיצַאנ וד טסירגַאב .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט17 יוד

 .עטימָאק רעטייברַא

 יד סָאװ ,םעד ןעגעג טסעטָארּפ רהיא סיוא טקירד ןָאשנעװנַאק וד

 ןופ רעטקַארַאכ ןעשיטַארקַאמעד םעד טכאוושעגּפָא טָאה עטימָאק סערגנָאק

 "ראפ יד טכאוושעגּפָא טָאה יז סָאװ ,טימרעד סערגנַאק םוצ ןעלהַאו יד

 וצ סנעויטיס טינ טרהעווראפ טָאה ןוא ןעטעטירָאנימ ןופ טפאשרעטערט

 .םערגנָאק ןיא ןעסאמ עשידיא יד ןעריטנעזערּפער

 יוב טסעפ ןעהעטש וצ סעשטנערב עלא ףיוא טרעדָאפ ןָאשנעװנַאק יד

 -רעטנוא עלא ןיא עטימָאק רעטייברא רעלאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעּפיצנירּפ יד

 .ןעגנומהע

 ןופ גנולדנאה יד ןָאשנעװנַאק יד טרעיודַאב טייהנעגעלעג רעד יוב

 -ַאב .ר .ַא ןופ טויקגינייא יד טרעטשעג ןעבָאה עכלעוו סעשטנערב ענעו
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 עכלעוו ,ןָאשנעוונָאק רעטויברַא רעלאנָאוצַאנ רעד ןיא ךיז גודכעגילווט
 פווט א ויא .ר .ַא רעד עכלעוו ןופ ,עטוטָאק רעטווברַא .צַאנ וד טפמעקַאב
 .רעדנירג וד ןופ רעגווא ןוא

 ןאמסערננַאק רעשיטסילאיצַאס רעניצנייא רעד ,ןָאדנַאפ ריאמ
 -קרעמ א ןעטלאהעג טָאה ןוא ןַאשנעװגַאק רעד וצ ןעמוקעג זיא
 : טנאזעג רע טָאה סערעדנא ןעשיווצ .עדער ענהעש גידריוו

 ,עדנעקירד א זיא ערעפסָאמטַא יד ואוו ,ןָאטננושאוו ןופ גודנעמוק,
 ףיז ןייז רעווש רימ טעוװו ,דנַאטשוצ ןעשיטולַאּפ ןעגיטצעו םעד בעולוצ
 ,ןעגָארמוצרעבורא ערעפסָאמטַא רעטרעטסויגַאב ןוא רענעביוהרע רעווא ןיא
 ענווא ךרוד טצעי ןעבעל רימ .טיוצ רעויד ןיא גיטיוג יווַא זוא עכלעוו
 -רעד רעהירפ ךייא בָאה ךיא .טלעוו רעד ןופ ןעכָאּפע עטסרעווש ול ןופ
 ערעפסָאמטַא וד ; ןָאטגנושאװ ןיא גנומיטש עטקירדעג וד ןעגעוו טנאמ
 -עגויא רעיוו ראפ ךיו ןעמעש ןעשגעמ ;ףךילגערטרעגוא טצעו זוא טרָאד
 "פיורַא ךיו ןעליוו עכלעוו ,ןעשינעפעשאב עקנונוולק רעסווא ;ךוא םעג
 רעייז ןעקעדראפ ווו ןעליוו םעד ךרוד ,םזיטָאורטַאֿפ ךרוד ןעטווברַא
 רעייז ןופ ןעלאפעגּפָארא ןעניוז רעבָא ןעשנעמ עסוורג יד .םווקכילניולק
 טרעוו טלעוו יד .ןיילא ךיז טימ המחלמ ןיא ךיו ןענופעג ןוא טווקכווה
 טפנוקוצ רעד ןיא ןעריסַאּפ טינ רעבא לָאז סע סָאװ ; טכאמעגרעבוא טצעי
 רעמוא ןעפרַאד רימ ..עטלעקערבוצ ןייק ןייז טויג המשנ רעזנוא לָאז --
 .ןעדעירפ ןעלאנָאוצַאנרעטנוא ןוא טווקגיטכערעג ראפ ןייז

 -נעוונאק ,, ַא ןעניישרע גָאט ןעדעי טגעלפ ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא
 5 ןוא רעטבילעג .פ ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא (?"ןיטעלוב ןאש
 -עלעד יד ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ןיטעלוב רעד .ןאמחסאר
 טקירדעגסיוא עיצולַאזער א ךרוד טָאה ןאשנעװגַאק יד ןוא ןעסאנ
 .ןעראטקאדער יד וצ קנאד א

 -נעטלאווראפ יד ןופ םעיצאדנעמאקער ענעדישרשפ יד ןעשיווצ
 -ער א ןעוועג ךיוא זיא ןַאשנעװנַאק רעט17 רעד וצ סעטיסַאק עד
 ,עיצוטיטסנאק יד ןערידנעמא ןצ עוצאדנעמאק

 גנולהעוורע יד ןערעדנע וצ : ןעוועג ןענייז סטנעסדנעטא יד
 לָאז ,םעטימָאק עלעיצעּפס 6 טאטשנא .מָאק ,ןקע .טַאנ רעד ןופ
 יד ןוא 20 ןופ עטימַאק וויטוקעזקע לארענעשוד א ןערעוו טלהעוורע
 -עוו ;סעטימַאק ערעדנוזַאב 6 ןיא ןעלייטנייא ךיז לאז וויטוקעזקש
 ; טנערושניא ןעסאלק ערענעלק וצ ערעכעה ןופ םרעטסנערמ ןעג
 ,53 ,ד .א ןענַאוצאלעּפא ןוא ןענאלק ןענעוו

 ןעוועג זיא טלָאמעד ויב ןיטעלוב ןַאשנעװנָאק, רעגיצנויא רעד 5
 .ןאשנעװנַאק םואעלוכוי רעט10 רעד ףווא
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 .ןעמונעגנַא םטנעמדרנעמא עלא יד טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 -ימַאק טנעמטרַאּפעד יד סָאוװ ,טרָאּפער ןעטקורדענ םעד ןיא

 ,(1917 ,יאמ ,"דניירפ,,) ןָאשנעװנַאק רעד וצ טלעטשעגוצ ןעבַאה סעט
 -נורעסעבסיוא ענעדישרַאפ יד ןעגעוו עטימַאק סיפַא יד טלהעצרעד

 יד ענונב טיפַא ?ארענעג ןיא ןערָאװעג טכאמעג ןענייז סָאװ ,ןעג

 א ןענעוו ,ןעדנַאפ-סנעּפסקע ןוא ןעטעשזדוב יד ןופ גנוטלאווראפ

 -נא ןענעוו ןוא טנעמטרַאּפעד ּפישרעבמעמ ןיא םעטסיס ןערעפעב

 ןופ עימָאנַאקע רעד םימ ןַאהט וצ ןעבָאה סָאװ ,ןעמרַאפער ערעד

 .סיִפָא

 "רעד סיפַא ןופ טנעמטרַאּפעד לאקיטסיטַאטס םעד ענונב

 : טקאפ ןעדנענלַאפ עטימַאק סיפַא יד טלהעצ

 -ערעטניאראפ ךיז טָאה ןָאטגנישאוו ןופ טנעמטרַאּפעד רָאבייל רעד,

 יו ,ןעטסיל יד ןוא ,ןעגנוכוזורעטנוא עשיטסימַאמס ערעזנוא טומ טריס

 ןעלעפעג יוזַא ןעוועג ןענייז ,ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאווצ ןענייז ויז יוזַא

 -נערעפנַאק עליפ ךָאנ זא ,גנוריגער רענָאטגנישַאוו רעד ןופ רעטערטראפ יד

 ,זנוא וצ ןעדנעוו וצ ךיז ןעסָאלשַאב ייז ןעבָאה רעטערקעפ רעזנוא טימ ןעצ

 ראפ סדרָאקעד ערעזנוא טימ ןעצונַאב וצ ךיז ןעביולרע ויז ןעלָאז רימ זַא

 -ווברא ןעכוורעטנוא וצ ןערָאװעג טמיטשַאב זיא עכלעוו ,עיסימָאק רעד

 -ווז טליפרע ןעגינעגרַאפ טימ ,ךילריטַאנ ,ןעבָאה רימ .גנורעכיזרַאפ רעט

 .ג ,קריולק לעקיטסוטַאטס רעזנוא ןעגנודעג ךיוא ןעבָאה ויז ,גנאלראפ רע

 רעבלעוו ,טראּפעד לעקיטסיטַאטס רעד ...סדרָאקער יד ןעגידנעראפ וצ ןיבור

 ןוא טאלבנעזָאר .רד .קעס-סקע רעזנוא ןופ ןערָאװעג טרהופעגנווא ןיא

 ןעגיטצעי רעזנוא ןופ טכיופיוא רעד רעטנוא טייברא ןייז טימ ןָא טהעג

 *.ר .ַא ן'רַאפ דובכ ךיוא ןעצונ עשיטקַארּפ ענייז ץוח ַא טגנערב ,רעטערקעס

 לַאמַא רעדיוו זיא ןַאשנעװנַאק רעט17 רעד ףיוא ושיא-טּפיױה יד

 ענַארפ עגיזַאד יד .סטייר לאנריוטארפ ןענעוו ענַארפ יד ןעוועג

 ַאד ןעזָאל רימ ,ץַאלּפ ןעטסגיטכיוו םעד ןעמונרַאפ ןעטרַאד טאה
 ענַארפ רעד םורַא ןענייז סָאװ ,ןעגנולדנַאהרַאפ יד סיוא ענשימו

 םעד ןענעוו ךיז ןעלעוו רימ לייוו ,ןַאשנעװנָאק רעד ייב ןעמוקעגרַאפ

 ,לעטיּפַאק ןערעדנוזַאב ַא ןיא רעטייוו ןעלעטשּפָא

 -םיוא לָאמ ןעטשרע םוצ ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא זיא ןיקסאב .י

 ,רעטערקעס לארענעג סלא טכיראב םעד טימ ןעטַארטעג

 -פיֹוא רעטייווצ ס'ניקסאב ןעוועג סָאד ןיוש זיא ךילטנענייא

 גידנעייז ,ליווזנַארב ןיא ןאשנעוװנאק רעט16 רעד ייב דָאנ .טירט
 -עג םעד ןעטארטראפ רע טָאה ,רעטערקעס טנעטסיסא רעד טלַאמעד
 טָאה ןוא סעטימָאק עלא ןופ ןעגנוטארַאב יד ייב רעטערקעס ?ארעג
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 ,רעטערקעט ?ארענעג ןופ טרָאּפער ןעכילרהעי םעד טלעטשעגוצ ךיוא
 םעד ןענעקרענא טלָאװעג טינ טלאמעד טָאה ןַאשנעװנַאק יד לייוו
 טלעטשעננַא טָאה גנוטלאווראפ "עגנוי, יד ןעמעוו ,ןויבצ .קעס .נעג
 .ןָאשנעװנַאק רעד ראפ ןעכַאװ עכילטע

 סלא טרירוגיפ ןיקסַאב ןיוש טָאה ,ןַאשנעװנָאק רעד ייב ,אד
 .רעטערקעס לארענעג רעד

 ,ןעכערּפשרַאפ םעד טימ ןיקסַאב טָאה טרַאּפער זייז ןעביוהעגנַא
 ןוא לעה וצ טינ ,גניר רעטייברא םעד ןעלהָאמ טינ טעוו רע, זא
 ייז יו ױזַא ןעטקאפ יד ןעבעגרעביא טעוװ רע רַאנ ,ץראווש וצ טינ
 (*,"ןעריטסיזקע

 עטנאסערעטניא טימ לופ ןעוועג עקַאס זיא טרַאּפער ןייז ןוא
 ענייז עלא ןיא .ר .ַא ןופ דנַאטשוצ םעד ןעגעוו ןערעפיצ ןוא ןעטקַאפ
 ,ןעננוליײטּפָא

 .ק .ע .נ רעד טקנַאדַאב ןיקסַאב טָאה טרָאּפער זייז ןופ ףוס םוצ
 סלא םהיא גידנעלהעוורע ,טלייטעגוצ טָאה יז סָאװ ,דובכ םעד ראפ
 ,רעטערקעס לארענעג

 טימ ןערָאװעג טיילגאב ןעטאנעלעד יד ןופ זיא טרָאּפער ןייז
 .ןעטנעמסידַאלּפא עמיראוו

 ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא גנוציז רעטצעל רעד ןופ ןאמרעשט רעד
 -ער-טולש טימ ןעוועג דבכמ טָאה רעכלעוו ,גרעבנייוו .י ןעוועג זיא
 יד ןופ ייס ,,ר .א ןופ רערהיפ ןוא רעוהט ענעהעזעגנא עלא יד ןעד
 ."עטלאא יד ןופ ייס ןוא "עגנויח

 -ענּפָא יו טעמכ טָאה ןַאשנעװנַאק רעט17 רעד ןופ םולש רעד
 עדייב יד ןעשיווצ ןעניוצעג ךיז טָאה סָאוו ,עיניל עפרַאש יד טשיוו
 ,ןערחַאו ?עיפ ױזַא ראפ םידדצ

 -עג ללכב טָאה ןַאשנעװנַאק עט17 יד קורדנייא ןא ראפ סָאוו
 : ןעציטַאנ רַאּפ א ןעגניירב וצ גונעג זיא ,טכַאמ

 -נוא ןוא טנרעלעג סעּפע ןעבָאה רומ זא ,ןעויװוַאב ןעבָאה רימ ,ָאי ,
 ןענייז רימ זא ןוא טריסערגָארּפ ןעבָאה רימ זא ;דנאלרעטאפ םעוונ רעז
 ןוא תופיסא עטסערג יד ףיוא ןליפא ךיז ןערילָארטנָאק וצ דנַאטש ןיא
 ץנאג ,רעכוזאב עלעיפ .ןעצענערג עשירַאטנעמַאלרַאּפ ןיא ךיז ןעטלאה וצ
 ךס א טניואוועגווב ןעבעל רעייז ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ עגיטייז
 בעולוצ סרעדליפעג ןוא סמטעראיל עגידנעטש יוד טומ "תופוסא עשידיא;
 ,גנורעדנואווַאב רעיוו טקירדעגסיוא ןעבָאה ,סַאבַאט קעמש א ,טשינרָאג ַא

 ,(1917 ,ינוי ,"דנוורפ, (*
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 "נָאק רעועיד ןופ "סושיא , עגוטבור וד ,ןעגארפ עטסגוטכביוו וד יוזַא יו

 ,עדריוו עשירַאטנעמַאלרַאּפ טימ ,ךילכאז ןוא טסנרע יוזַא ןענייז ,ןָאשנעוו

 ."ןערָאװעג טלעדנַאהרַאפ ,רענאקירעמא ויב יוװ לודבהל םעמכ

 וװַא ךיו ןעבָאה עכלעוו ,ןעוורענ יד טליטשעגנייא ךיוא טָאה יז,

 ןוא ,ןעהייר ערעזנוא ןיא רהָאי עכילטע עטצעל ֹוד טלעיּפשוצ גיד'ארומ

 -ראפ ןענייז עכלעוו ,ןעדנואוו יוד ףיוא םאזלַאב א יוװ סעּפע טנעידעג טָאה

 -ַאז יד ןעשוווצ ףמאק-רעדורב ןעגירעיורט םעד ךרוד ןערָאװעג טכאזרוא

 -ןאפ וצ טעשארטסעג ןעבָאה עכלעוו ןוא "עגנוי, ןוא ?עטלַא , עטנַאנעג

 (-.רעּפרעק ןעצנַאג םעד ןעגנערבוצמוא ןוא ןעטפוג

 :ץיטָאנ רעטייווצ א

 בָאה ,ןעטלאהעגנּפָא טָאה .ר .ַא רעד סאוו ,סנָאשנעװנַאק 17 וד ןופ,

 ןוא ,לאנריוטארפ רעדָא טאגעלעד רעלוגער סלא .16 טניואוועגייב ךיא

 ."רעמאח ן'טימ טנַאה, ןופ טנעהַאנ ןייז וצ ןעמוקעגסיווא רעמוא רימ

 ןענַאוצולָאזער ואוו ,ץַאלּפ םעד ןעבענ טנעהָאנ ןייז וצ בעיל בָאה ךיא

 ַא וװ רעטכַאבָאַאב א רהעמ ןיב ךיא ..ןעבָארגַאב ןוא ןעפַאשַאב ןערעוו

 ווא ןָאשנעװנָאק עטצעל יד וא ,ןעגָאז וצ טכער א בָאה ךיא ןוא .רעיירש

 ןהעש .טאהעג ןעוו ןעבָאה רימ סָאװ ,עטסעב ןוא עטסנהעש יד ןעוועג

 יד ןעוועג ןטנייז שיוגָאל ןוא טוג ,גנונפערע יוד ןעוועג זיא לָאפסקורדניוא

 (-*."סולש רעד ןעוועג זיא לָאפטכארּפ ןוא גידעבעל ,עסולשַאב

 -נַאק רעט1/ רעד ןופ ןעסולשַאב יד רעביא םודנערעפער רעד

 ; ןַָאשנעוו

 ; טײברַא-סנַאיצַאזינאנרַא

 סעטימָאק טקירטסיד ןעריזינאגרָא לָאז עטימָאק .גרא .צַאנ יד (

 רעטנוא ןעלָאז עכלעוו ,גיטיונ ראפ סע ןעניפעג ייז ואוו ,רעצעלפ וד ןיא

 םעד ראפ טיוברא .גרָא יד ןָאהט .םָאק .גרָא .צַאנ רעד ןופ טכיופיוא רעד

 . .רהָאי ןעטסכענ

 טנעס וירד ףיוא 2 ןופ ןערעוו טרעכעהעג לָאז דנָאפ .גרַא רעד (9

 .רעבמעמ רעּפ לאטראווק רעּפ

 ךיולג םע לָאז ,ןערעוו טרעכעהעג טעוו דנָאפ .גרָא רעד ביוא (8

 רעכלעוו ,דנַאפ .גרָא ןיא טיציפעד םעד ןעקעד וצ םוא ,טפארק ןיא ןיירַא

 .1918--1916 רהָאי ןופ .םָאק .גרָא .צַאנ רעד ןופ ןעבילבעג זיא

 ןייז לָאז רהָאי םעד ראפ טייברא .גרָא ראפ טעשודוב רעד (4

 .ראלַאד 0

 .(1917 ,ינוי) "דניירפ , לעירָאטידע (*

 ,"דניורפ, ,"ןָאשנעװנַאק עטסערג רעונוא, :טסקאב םאולוו (**

 .1917 ,ינוי







 60 ףנור רעטייברא ןוֿפ עטכושעג יד

 .םויראטינַאס ןוא טיפענעב ןעקנארק

 "וקרעבוט ןעגנול רָאנ טינ) ןעטויהקנארק טיזָאלוקרעבוט עלא (

 .טיפענעב ןָאשטמָאטנָאק וצ טגיטכעראב ןייז ןעלָאז (םיזָאל

 טרעגנעלראפ לָאז ןעטנעיצַאּפ ראפ םויראטינַאס ןופ טייצ יד (2
 טהעג ,ןעמונעגנָא בווא ,טקנוּפ רעזיד) .ןעטַאנָאמ 0 ףיוא 0 ןופ ןערעוו

 .(טפארק ןיא ןיירא ךיולג

 -רַאפ םעוו ןעטנעיצַאפ ראפ םויראטינאס ןופ טווצ וד ביוא (8

 -עג דנָאפ-טגנוטלַאחפיוא .גאס רעד לָאז ,ןעטַאנָאמ 9 ףיוא ןערעוו טרעגנעל

 .רעבמעמ רעפ לאטראווק רעּפ טנעס 8 טימ ןערעוו טרעכעה

 16-20 ןופ רעטלע ןיא ,רעדניק ךיוא יוװ ןעיורפ ןעטנעיצַאּפ (4

 -עוו ןעמונעגניורא םויראטינַאס ןיא ןעלָאז םרעבמעמ ערעזנוא ןופ ,רהָאי

 -כָאנ ןעלעוו ויז ביוא ןוא ,ןעביולרע סע טעוו .נַאס ןוא ץאלפ ביוא ןער

 .ןעמיטשַאב טעוו .טָאק .נַאס וד עבלעוו ןעגנולהאצ יד ןעמוק

 -ווװדא לאקידעמ םעד טימ ןעמַאזוצ רָאמקעריד לאקידעמ רעד (9

 -אס ןופ טנעיצַאּפ א ןעסולשוצסיוא טכער סָאד ןעבָאה ןעלָאז דרַאָאב ירעז

 טינ רהעמ ךיו טגימוונ רעבלעזרעד ביוא ,טויצ רעד ראפעב םויראטינ
 .םעד ןיא

 רעד ביוא לעפוווצ ןיא ןיא ראטקָאד גנוטומדא רעד בוא (60

 -ָאמ א ןערעוו ןעטלאהעג רעבמעמ רעד לָאז ,ןָאשּפמָאסנָאק טָאה רעקנארק

 -עוו טמיטשַאב טעוו סע ביוא .ןָאשייװרעובָא ראפ םויראטינאס ןיא טָאנ

 טַאנָאמ רעווד לָאז ,ןָאשפמַאסנָאק ןיוק טיג טָאה רעקנארק רעד זא ,ןער
 -פיוא רעטעפש טווצ א טימ שעוו רע ביוא ,ןערעוו טנעכערעגרעטנורא טינ

 .טנעוצַאּפ סלא םויראטינַאס ןיא ןערעוו ןעמונעג

 ,טייברא לאנַאשיײקוידע

 לָאז רהָאי ןעויד טייברַא לאנָאשייקוידע רַאפ טעשזדוב רעד (1

 (.לָאד 4,000 ןעגנאגעגכרוד .לָאד 8,00 רעדָא .לָאד 4000 :ןייז

 -יוב טנעמיַאלּפמע יד ןעדנירג לָאז עטימָאק לאגָאשייקוידע יד (2

 םעד ףיוא לָאז ןוא ,רהָאו ןעטצעל ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא עכלעוו ,ָאר

 .ןערָאװעג ןעסָאלשַאב רהָאו ןעטצעל ווא עכלעוו ,.לָאד 800 יד ןעצוגַאב

 .גנוטלאווראפ

 ןערעוו טרעכעהעג ןעלָאז דנָאפ ירעושטרַאט םוצ ןעגנולחאצ יד (1

 .ךאלַאד 100 עדעי ףיוא לאטראווק א טנעפ 8



 ונור רעמווברא ןופ עטמושעג וד 604

 "עהעג לָאו דנָאפ ןורעזער םוצ 'רעושטרָאמ ןוֿפ טנעצַארּפ רעד (9

 | .882470 ףיוא 9870 ןופ ןערעוו טרעכ

 ןיא ןַאשנעװנַאק רעט17 רעד ןופ וטפיוא רעטסניטכיוו רעד

 -לב-ףוס זיא סָאװ ,"סטייר לאנריוטארפ, ןענעוו סולשַאב רעד ןעוועג

 -נָאק עט17 יד .ןערָאװעג ןעמונעגנַא ,ףמאק רהאי ןהעצ ךָאנ ,ףוס

 -נָאק סטייר לאנריוטארפ יד , סלא ןערעוו טנעכייצאב ןעק ןַאשנעוװ

 ."ןַאשנעוװו

 טציא רימ ןעהענ סטייר ?אנריוטארפ ןופ עטכישעג רעד וצ

 .רעביא



 699 גניר רעמייברא ןופ עטכישעג יד

 ימטייר לאנריוטארפ ,

 ,1900 ןיא ןעדרָא סלא טריזינַאגרָא ךיז טָאה ,ר ,ַא רעד ןעוו
 טָאה סע יו יױזַא ,ןעננולאצ ןופ םעטסיס א ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 -לעוװ ,ןעגנורעדנע עגינייא ץוח א ,סנעדרָא עשידיא ייב טריטסיזקע
 ןוא ןעקנארקפ רעשטייד רעד ןופ ןערָאװעג טריּפָאק ןענייז עכ
 ."עסאק עברעטש

 סָאד ..םוטרַאמ טסָאּפ,; ןעפורעננַא טרעו םעטסיס סָאד

 -גנע ןיא "םיטייסַאט ילדנערפ, עטלא יד ןופ ךיז טמהענ םעטסימס

 -אפ יד ןוא ןעבראטשעג 'יטיײסַאס, א ןופ רענמעמ א זיא ,דנַאל

 -קעלָאק א טכאמענ ןעמ טָאה ,רעזייּפש א ןהָא ןעבילבעג זיא עיליפ

 ןעבענענרעביא ןעמ טָאה טלעג סָאד ןוא סרעבמעמ ןעשיווצ ןַאש

 .עילימאפ רעד

 טאטשנא ,ענעננואווצענ א ןעראוועג טרהיפעגננייא זיא רעטעטש
 ןעבעג טמראדעג טָאה רעבמעמס רעדעי .,ןָאשקעלַאק עניליוויירפ א

 ףרַאד ןָאשקעלַאק יד ליפיוו ,ליפ ױזַא ךרע ןַא ,עמוספעטמיטשאב ַא

 .ןעגנערבניירַא

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,טנעדרַא עלא יד יו ,סנעדרָא עשידיא יד

 ,םעטסיס עניזַאד סָאד ןעמונעגנַא ןעבַאה ,אקירעמַא ןיא טעדנירגעג

 ןעבענ טמראדאב רעבמעמ רעדיווטעי טָאה ?אפדךעטיוט ןעדעי ייב

 .עמוס עסיוועג ַא

 ןעבָאה עכלעוו ,סנעדרַא עשידיא עטלא יד ןופ םעטסיס סָאד

 רעבמעמס רעדעי זַא ,ויא ,טציא ךָאנ ןעריטסיזקע ןוא טריטסיזקע

 -מעמ ל?ליפיוו ךיז טעדנעוו סע) טנעס ייווצ רעדָא טנעס ןייא טלָאצ

 ןענירק םישרוי יד ,לַאפ-ןעטיוט ןעדעי ראפ (טָאה ןעדרַא רעד סרעב

 ,דנַאפ טנעמואדנע ןיא טביילב טלעג ענירעביא סָאד ןוא ראלַאד 0

 ,91,000 ,ןענַאז רימאל ,ןָא ךיז טביילק דנָאפ טנעמואדנע ןיא ביוא

 רעסיוא ,ןעלאפ ןעטיוט 9 ראפ טסעסא טינ טרעבמעמ יד ןערעוו

 ראפ ךילרהעי עמופ עטמיטשאב א רעבמסעמ רעדיווטעי טלַאצ ,םעד

 -נהעוועגרעטיוא ןיא טצונעג ןערעוו ףרַאד רעכלעוו ,דנַאפ וורעזער א

 .ועלאפ טיפ



 גנור רעטייברא ןופ עטכישעג וד 6

 םעד ראפ רהָאי א עמופ עסיִיועג א ךיוא טלָאצ רעבמעמ רעדעי

 ,(ןאשיירטסינימדַא) דנַאפ סנעּפמסקע

 -רֶא עשידיא עטלא עכנַאמ ןופ גנוטלאוורַאמ עלַארטנעצ יד

 סָאד .סטיפענעב ערעדנַא ןוא ןעקנארק ןייק טינ טלהָאצ סנעד

 .סעשזדאל עלַאקַאל יד ןעלהַאצ

 -עברעטש ןוא -ןעקנַארק, רעשטייד רעד ןופ םעטסיס סָאד

 .ראלַאד 280 ןיא "טרושניא; זיא רעבמעמ א ,שרעדנא זיא "עסַאק

 ,טיפענעב ןעטיוט יד ראפ טַאנַאמ א טנעס 29 טלָאצ רעבמעמ רעדעי

 רעלארטנעצ רעד ןופ טלָאצעג טרעװו טיפענעב ןעקנארק יד

 גנוטלַאװרַאפ ןופ ןוא טיפענעב-ןעקנַארק יד ןופ ןעטסַאק יד .עסַאק

 ,קלחב קלח סרעכמעמ עֶלַא ףיוא טנײלענפױרַא ןערעוו

 טימ ןעמונעגנָא טָאה גניר רעטײברַא רעד סָאװ ,םעטסיס סָאד

 -ַאּפ ,4 לעקיטרַא ,ןָאשוטיטסנַאק עטשרע יד טיול ,קירוצ ןערהָאי

 : ןעוועג זיא ,2 ףארגאר

 ,קאטראווק ןעדעי ןענייז סיִפָא לארענעג ןופ סטנעמסעסא יד;

 עלא ןופ ,לאטראווק ןעטגידנעעג םעד ןיא ,ןעבאנסיוא יד טיול

 (ןעטסָאק טגנוגידרעעב ןוא) טיפענעב ןעקנארק ףיוא סעשטנערב

 "עטיױט ןוא ןעטסַאק-סגנוטלאווראפ ףיוא עוויטוקעזקע יד ןופ ןוא

 -ערעגנעמאזוצ טרעוו סעלַא סָא ד .סטיפענעב

 עלַא ףיוא טלייטוצ עמוס יד ןוא טנעבכ

 סע ליפיוו ,סעשטנערב עלַא ןופ סרענמעמ

 ליפיווַא הע ב סע מ ן'פיוא סיוא טמוק

 .'ט נע מ סע סס א יד ט פער טא ב

 -ענסיוא טנעמסעסַא ןופ םעטסיס אזַא טָאה ךילכעלפרעביוא

 ליפ ױזַא .עשיטארקַאמעד א ןוא עשיטקַארּפ ַא ,עטוג יא ןייז וצ ןעזיוו

 סע .ךיילג עלא ףיוא טלייטוצ -- סרעבמעמ ל?יפוזַא ,ןעבעגעגסיוא

 טעוו .ר .ַא רעד זַא ,ט'מולח'עג טינ םענייק גנַאפנָא ןיא ךיז טָאה

 ,םעטסיס עניזָאד סָאד ןעטייב זיא סע ןעוו

 רענעי זיב ,.1906 רהַאי ןעטימ ןיא זיב ןעגנַאנעגנַא ןיא ױזַא

 רעבָא ,ןעננורעדנע עשינכעט ענינייא ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז טייצ

 .ןערָאװעג טרהירעג טינ זיא ,עצנאנ סלא םעטסיס סָאד ,רקיע רעד

 "ניא ןופ טנעדנעטניארעפוס רעד טָאה ,1907 ,ראורכעפ ןיא

 רושטיילסישזדעל םוצ טרָאּפער ןייז ןיא ,יסלעק ָאטטָא ,סנערוש

 ןערעכיזנוא םעד ףיוא טכאמעג םאזקרעמפיוא ,טייטס קרָאונ ןופ

 "נוה ןעגנַאלַאב סע ואוו ,סנעדרָא יד ןופ דנַאטשוצ ןעלעיצנַאניּפ



 007 גנור רעטייברא ןופ עטכישעג יוד

 יד ןעמעוו ,רעטייברַא ךילכעזטּפיוה ,סרעבמעמ רעדנעזיוט עטרעד

 .טייקרעכיז גונעג טינ ןעביג ןעצעזעג סנערושניא עגידנעריטטיזסע
 ַא ןערעדָאפ וצ ןעננַאפעגנָא ןעבָאה טסעשטנערב .טטַאמ יד ןעוו

 -רוא ע'תמא יד טסואוועג טינ רענייק גנאפנַא ןיא טאה ,רעטראשט

 דעטרַאשט ןייק טייטס .טסַאמ ןיא ןעק .ר ,א רעד םוראוו ,ןעכאז

 -עג יד טימ טנעקאב רעטנהענ ךיז טָאה'מ ןעוו רעבָא .,ןעגירק טינ

 ןיא טרָאד זא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ,טייטס ,ססַאמ ןופ ןעצעז

 -ענ ןייז ןענעק לָאז רעדרַא ?אנריוטארפ א םוא זַא ,ץעזעג ַא ןַארַאפ

 -ענעב-ןעטיוט ראפ ןעננולהאצ יד ןעזומ ,טייטס ,ססַאמ ןיא ךילצעז

 לאנַאשיינ, ןופ םעטסיס םענעפורעגוזַא םעד ףיוא טרוזַאב ןייז טיפ

 ,"יטילאוטרַאמ ףֶא סטייר סעדננַאק ?אנריוטארפ

 ,גניר ,ברא ןופ רעטערקעס רענידלָאמעד רעד ,ביורטנייוו .י

 יד ןערעדנע ןעגעוו ענארפ יד ױזַא יוװ ,ןאלּפ א טייברַאעגסיוא טָאה

 ,סרעבמעמ .ר .ַא יד ראפ טניילעגרַאֿפ ןערעוו לָאז ןעננולהאצ

 יד דלאב ןעמעננָא טינ טעוװ .ר .ַא רעד זא ,טסואוועג טָאה רע

 זיב ,ןערהַאי ןערעיוד ןעפרַאד טעוו סע ןַא ,סטייר ?אנריוטארמ

 ןעמונעג רעבַא טָאה רע .ןערעוו טרהיפעננייא טעוװ סָאד ןענאוו

 ַאזַא ןא ,קנאדעג םוצ ןזייווכאלסיב סרעבמעמ יד ןעטייראברַאפ

 .ןערעוו ןעמונעגנַא ןעזומ ףוס לכ ףוס טעוו םעטסיס

 ןוא "ערעּפַא ,ססַאמ, יד ןעננַאפעננַא ךיז טָאה 1907 עדנע

 עיצולַאזער רעד ןיא ןיוש זיא ןייטירב-וינ ןיא ץנערעפנַאק רעד ייב

 ,.ססַאמ ןיא ךילצעזעגנ ןייז טינ ןעק .ר .ַא רעד זא ,ןערָאװעג טגָאזעג

 ,םטייר לאנריוטארפ ןופ םעטסיס םעד ןחַָא

 -יא ןיא ןעבירשעגנ ןעוועג ןיא סָאװ ,לעקיטרַא רעטשרע רעד

 -נייוו ןופ ןעווענ זיא ,סטייר סערננַאק ?אנריוטארפ יד חכמ שיד

 .(1908 ,יאמ ,"טפנוקוצפ) ן'ביורט

 טכארבעגרַאפ ביורטנייוו טָאה ןָאשנעװנַאק רעט6 רעד רָאפעב

 -נײרַא סָאד ןעסָאלשַאב טָאה ,זקע יד ןוא ,.זקע רעד ראפ ענארפ יד

 ,ןָאשנעװנָאק רעד וצ "םעיצאדנעמַאקערא יד ןיא ןעמענוצ
 ןענעוו עיצאדנעמַאקער יד זיא ןָאשנעװנַאק רעט8 רעד ףיוא

 ןערָאװעגנ ןעבענעגרעביא סטייר סערגנַאק ?אנריוטארפ ?לאנַאשיינ יד

 .עטימַאק א וצ

 .דלעה ףלָאדא ןעוועג זיא עטימָאק רעד ןופ ןאמרעשט רעד

 נָא טָאה ןָאשנעװנַאק יד ןוא טרידנעמַאקער טָאה עטימָאק יד

 : ןעטינעג

 ףימכיוו ןוא טייקניטכערעג יד ּפיצנירּפ ןיא ןעמענוצנַאא (1
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 -ראמ טסאּפא ןופ טרעדנעעגנ ןערעוו ןעלָאז ןעגנולאצ יד זא ,טייק

 .(ןאשנעוונַאק עט8 .טָארּפ העז) ."טנעמסעסא סנעוודא, וצ "םוט

 וצ טעטקַארטסניא ןערעוו לָאז עטימָאק וויטוקעזקע יד, (2

 -רע רעֶלוּפָאּפ לָאז סע רעכלעוו ןיא ,ערושַארב א ןעגיטרעפראפ

 ענַארפ רעד ןופ טייז עשיטקַארּפ ןוא עשיטעראעט יד ןערעוו טרעלק

 ,טרעבמעמ ןוא סעשטנעוב עלא וצ ןעקישרעדנַאנַאפ ןוא

 -ענעב ןעטיוט ראט סטייר יד ןייז ןעלַאז סע סיורג יו, (2

 ,ןעטרעּפסקע טימ ןעטַארַאב ךיז וויטוקעזקע יד לָאז ,טיפ

 לָאז ,ןעכַארּפשַאב רַאלק ןערעוו טעוו ענארפ יד ןעוו ןואפ (4

 ."םודנערעפער וצ טקישעגסױרַא ןערעוו יז

 .זקע יד רעבָא ,ערושַארב א ןעבירשעגפיוא טָאה ביורטנייוו

 יד טא תמחמ ,ןעקורד וצ ערושַארב אזַא טלייאעג טינ ךיז טָאה

 : םימעט

 ןייז טינ ףרַאד .ר .ַא רעד זא ,טביולנעג ןעבָאה רערהיפ ענינייא

 "ודיא ענירעביא יד ןמז ?כ ,ןעכאמ וצ גנורעדנע ַאזַא רעטשרע רעד

 טינ ךיוא טָאד .ד .א רעד ףראד ,ןייא טינ סָאד ןערהיפ סרעדרָא עש

 ןערעטש טעוו סָאד ןוא ,ךיוח וצ ןייז ןעלעוו ןעננולהאצ יד ?ייוו ,ןָאט

 .ר .ַא ןופ סערגַארּפ םעד

 עיצאטינא אזַא זא ,גנוניימ רעד טימ ןעוועג ןענייז ערעדנַא

 טכייליפ טעוו ןעמ ןעמעוו םימ ,.ר .א ,דניא םעד ןעפלעה טעוו

 יד ןעמונעגנַא טאה .ר .ַא ,רניא רעד) .ףמאק א ןערהיפ ןעפרַאד

 טייר-ּפעטס םעד רָאנ -- סטייר סערננַאק ?אנריוטארפ לאנַאשיינ

 .(ןאלּפ טייר-לעוועל םעד טינ ןוא

 ןעפלעה ןעלָאז רימ זא ,ראפרעד ןעוועג ןענייז רעדיוו ערעדנַא

  ,ןעצנאנניא טייטס קרָאידרינ ןיא טקעיארּפדץעזעג םעד ןעפמעקאב

 ,סנערושניא םייטס טרחיפעגנייא ןערעוו טעוו סע ןוא טָא-טָא לייוו

 טייקרעכיז עלעיצנאניפ יד ןעגעוו ןענרָאז טינ ,ןכב ,דיז ףרַאד ןעמ
 ,טפנוקוצ רעד ראפ ,ר .ַא ןופ

 טָאה ,"םטרעוורַאפ, םעד טימ ןעדנובראפ גידנעייז ,דלעה .א

 -עו ןעלקיטרא ענינייא ןעביירש לָאז רע ,ז'ביורטנייוו טניילעגרַאפ

 ןַא ןופרעד ןעכאמ וצ ,ןעוועג זיא ןַאלּפ ס'דלעה .ענַארפ רעד ןענ

 םעד ראפ לעיצעּפס טינ ןוא טרעדרָא עלא ראפ ענארפ עניימענלא

 .גניר רעטײברַא

 -אפוצ סָאװרַאפ, :לעּפעק ן'רעטנוא לעקיטרַא רעטשרע רעד
 ןיא טקורדעג ןעוועג ןיא "4 סיטייטַאס טיפענעב עליפ ךיז ןעל
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 ןופ ןעמַאנ א ןהָא ,1908 ,רעבַאטקַא ןעט13 םעד "טטרעווראפ;

 .ךעביירש

 רעייז ןוא םיטייטַאפ טנערושניא, ?עקיטרא רעטייווצ רעד

 -עג ןיא ,ן'ביורטנייוו ןופ ןענירשרעטנוא ןיוש -- "קנאדעג דנורג

 ,1908 ,רעבָאטקָא ןעט14 םעד טקורדעג ןעוו

 טרעטסַאמ דנערנ יד טימ אועטניא טטהעג טָאה דלעה

 "נייוו טימ ויוררעטניא טולש א ןוא טנעדרא עשידוא עגינייא ןופ

 .'ביורס

 "םטרעווראפח ןיא ןעראװעג טקורדענכא ןענייז סויוהעטניא יד

 ,1908 ,רעכמעצעד ןעט+ ןוא ןעטס םעד

 -ְלַא ןיא ןענייז םרעבמעמ טיטוקעוקע יד סָאװ ,גידנעקוק טינג

 ןעכאמ וצ ט'לעופ"עג ייז ייב ביורטנייוו טָאה ,ןענעג ןעוועג ןיימעג

 רעד וצ עיצאדנעמַאקער יד ןיא טָאד ,סטרעווראפ טירט ןעטייווצ ַא

 "טיפענעב ןעטיוט ראט טנעמסעפא דפנעוודאע---אשנשוונַאק רעט9

 .(ןָאשנעװנַאק רעט9 רעד וצ טראּפעד רעכילרחעי רעטפ)

 ,ּפיצנירּפ ןיא סולשַאב א ןעמונעגנא טאה ןאשנעוונַאק עטפ יד

 .ןערהיפוצכרוד פיצנירפ םעד ןֵא טננאפ ןאשנעוונאק עט9 יד

 ףיוא .ןעפלאהענטימס ?יפ רהעז ןצרעד סאה ןאדנַאפ ריאמ

 ןארנַאל ךי טלעטש (109 עטייו .טארפ) ןאשנעוטאק רעט9 רעד

 אש ענונב עויטוקעזקע רעד ןֹומ ןָאשיידנעמַאקער רעד ףיוא פא

 "אד ראנ ןעק .ר .א רעד זא ,טוייואב ןוא "טנעמטפעטא דטנעוו

 ןעדָאב ןערעכיזלעיצנאניט ןעכילטטאשנעסיוו א ןעבכטה טסלאמ

 ,ןערשיוו ןעמונעגנַא לאו סָאד ועוו

 -וקסיד ענארפ יד ןאשנעונאק םייה טאה סָאװ ,עטימסטסק יד

 .ֿט ןוא ,רעטערקעס ,בירטנייה .י ןומ ?יסנא םעד םיפ טריט

 3 ןעוועג זיא עטימאפ רעד ןופ ןטמרעשט רעד) ינריוטא ,ןאדנאל

 נא ןָאשיידנעמאקער ירד ,ןטשנעטנאק רעד ןעטארעג טטח ,(ןהאק

 ,לאטראווק א טנעס ראֿפ א ןעננודעגפארט ראנ טאה זעט) .ןעמענוצ

 -נָאק עטפ .טָארֿפ חעע) ,(טנעמ 0 ןייז לאז טנעט 28 טאטשנא

 עבלעז יד ןופ 27 .ז ,םורנערעפער ךיוט ידו ,430---509 .ז ,ןאשנעוו

 ,ןעלאקאטארּפ

 -כרוד םודנערעפער םעד ייב ןיא ןטשנשרונשפ ןופ סטשט3ב רעד

 ןעט1 םעד טפארק ןיא ןהעגעירט טסרטדעג סָאה םע .שננאגעג

 ,1910 ,ראונַאי

 -אב ןעבַאה סרעכפעמ יד ,ןעראושג טכאטעג זיג רעידנע יד

 ירֲַאֿפ םעיד ראה טיפענעב ןשטיוט רהפ טנעטסעטא ןטלאצ טפראד
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 רהָאי ןופ ?אטראווק ןעטצעל םעד ראפ .ה .ד ,לאטראווק םענעגנַאג

 ןיא טיפענעב-ךןעטיוט ראפ "סויד, טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,1909)

 .1910 רהַאי ןופ לאטראווק ןעט1 םעד ראפ קסיוארַאפ

 -נעמַאקער עיינ א ןעמוקענ זיא ןַאשנעװנַאק רעט10 רעד וצ

 ."סויד דראדנאט ס ַאא--- גנוטכיר רעבלעז רעד ןיא עיצאד

 ,(48 .ז ,ןַאשנעװנַאק רעט10 רעד וצ טרַאּפער רעכילרהעי רעט9)
 טרַאּפער רעד ףליה וצ ןעמוקעג ןיוש זיא עיצַאדנעמַאקער רעזיד וצ

 ,טנעמטרַאּפעד סנערושניא ןופ ןַאשיינימאזקע רעד ןופ

 לָאז ןַאלּפ טנעמסעסַא רעד זַא ,זעוועג זיא עיצַאדנעמַאקער יד

 ַא טרהיפעננייא ןערעוו לָאז סע ןוא טפַאשענּפַא ןערעוו ןעצנאגניא

 טלַאצעג ןערעוו לָאז סויד יד טָא ןוא ,סעלַא רַאפ סויד דרַאדנאטס

 ,סיוארַאפ ןיא

 -נֵא ןעסָאלשַאב ןערָאװעג זיא ןָאשנעװנַאק רעט10 רעד ףיוא

 עכילטפַאשנעסיו א ןעכַאמ וצ ןוא עיצַאדנעמַאקער יד ןעמענוצ

 .ר .ַא ןופ ןעגנולאצ יד ןוא סטיפענעב יד ןענעוו גנוכוזרעטנוא

 גנודניברַאפ ןיא טלעטשענ ךיז טָאה עטימָאק וויטוקעזקע יד

 -רַאפ זיא רעכלעוו ,שזדירדלע .ד .ג ירעושטקע ןעטנַאקַאב םעד טימ

 .גָאט ןעניטנייה זיב .ר .ַא ןופ ירעושטקע רעד ןעבילב

 -אב א ןערָאװעג ןעמונעגנַא זיא ןַאשנעװנַאק רעט11 רעד ייב

 60 זיב דנַאפ טיפענעב-ןעטיוט םוצ ןעננולַאצ יד ןערעכעה וצ סולש

 .סנערושניא ראלַאד 400 ראפ ?לאטראווק א טנעס

 ןעלַאז ןעגנולַאצ יד זַא ,עיצַאדנעמַאקער א ןעוועג דיוא זיא סע

 .ןעפורנ-רעטלע טיול ןייז

 ןערעוו טרעכעהעג ןעלָאז ןעננולַאצ יד ,סעיצַאדנעמַאקער עדייב
 ץ'טיול ןערעוו טלייטעגנייא ןעלָאז ייז זא ןוא ךיילג ןעמעלא רַאפ
 ,םודנערעפער םוצ ןעגנַאנעג ןענייז ,רעטלע

 עכיילנ רַאפ :ןעוװענ זיא םודנערעפער ןופ טאטלוזער רעד

 -ושניא ראלַאד 400 רַאפ לאטרַאװק ַא טנעס 60 .ה .ד ,ןעגנולַאצ

 .8494 --- ןעננולַאצדןעּפורג רַאפ ;ןעמיטש 4849 -- סנער

 ,רעבמעצעד ןוא דעבמעווַאנ ,רעבמעטּפעס) "דניירפ, ןיא

 רעכלעוו ,ןוָאניבור .מ .י .רד ןופ ןעלקיטרַא ןענישרע ןענייז (4

 ."סטייר לאנריוטארפ , ןופ ענַארפ יד ןעטכױלַאב טָאה

 -עד ,טאלבנעזָאר .פ .רד טריאורטסניא טָאה עוויטוקעזקע יד

 רעד ואוו ,ערושארב א ןעביידשוצנא ,רעטערקעס לארענעג ןעגידלָאמ

 סטייר ל?אנריוטארפ ןופ טייקנידנעווטיונ רעד רעביא ןינע ןעצנַאג

 .ןערעוו טרעלקרע יונעג לָאז .ר .ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ראפ



 81 גנור רעטיוברא ןופ עטכושעג וד

 -נוא (סעגאלפיוא ייווצ ןיא 1915 ןיא ןענישרע) ערושַארב יד
 טָאה "סטייר ?אנריוטַארפ ןוא גניר רעטייברַא רעד, ןעמַאנ ן'רעט
 טסנרע ץנַאג ןעטכארטרַאפ ךיז ןעלַאז רעדילגטימ יד ,ןעפלאהעגטימ
 .עגארפ רעד ןיא

 -קעל ןעטלַאהעג רעטערקעס רעד טָאה ערושַארב רעד ץוח ַא
 -וא .דךניירפא ןיא ןעלקיטרַא ןעװעג ךיוא ןיא סע ןוא סעיצ
 ."סטייר לאנריוטארפ ,, רעב

 עוויטוקעזקע יד טָאה ןָאשנעװנַאק (ר'ַאגַאקיש) רעט19 רעד וצ
 .סטייר ?אנריוטארפ ןערהיפוצנייא טרידנעמַאקער

 : רימ ןעזעל טרָאּפער רהיא ןיא
 -עפער א ףיוא ןעקישסיורַא ןוא ןעמהעננָא לָאז ןָאשנעװנָאק יד,

 רעד ןיא ןעלָאז טיפענעב ןעטיוט םעד ראפ טטנעמסעסַא וד זא ,םודנער
 -אב ןענווז סָאװ ,סטוור עכילטפַאשנעסיוװ טיול ןערעוו טכַאמעג טפנוקוצ
 ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקַאב ןענייז סָאװ ,ןעלעבַאט יד ףווא טעדנירג
 ןערעוו טכַאמעג ןעלָאז סטנעמסעסַא וד ."םטוור םערגנָאק לאנריומארפ,
 : טגלָאפ יו

 טינ ןעלהָאצ ןעפרַאד ןעלָאז .ר .ַא ןופ םרעבמעמ עגיטצעי יד 1
 ןעמונעגנָא ןעלעוו סטויר לאנריוטארפ יד ןעוו טלא ןייז ןעלעוו ייז יו
 ןעמוקעגנוירַא ןענייז ייז ןעוו ןעוועג טלא ןענייז ייז יוװ רָאנ ,ןערעוו
 .גניר רעטייברא ןיא רעבמעמ סלַא

 ,דנָאפ טיפענעב ןעטיוט םעד ראפ סטייר יד זא ,ןערידנעמָאקער רימ
 -ָאצ ןעפרַאד ןעלעוו סָאוװ סרעבמעמ עגיטצעי וד ןופ עמאנסווא רעד טימ
 ןעדעי ראפ ןייז ןעלָאז ,ןעוועג טלא ןענווז ויז סָאװ ןערהָאי יד טיול ןעל
 : טגלָאפ ווו לאטראווק

 9100 ראפ .שניא 9900 ראפ .שניא 9400 ראפ .שנוא רעבמעמ ןופ רעטלע
 ָפ 8 ְפ 0 0 18
19 104 2. 0. 
90 1.8 4. 7. 
21 1691 6. 68 
 .9 יי 194 22

28 1.8 9. 0. 
24 1.1 1 1. 
 .2 .8 1.8 א
20 1.0 5 8. 
7 1.8 7 4. 
28 1.7 9. 8. 

.6 1 11 08 
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 9100 ראפ .שניא 9900 ראפ .שנוא 9400 ראפ .שנוא רעבמעמ ןופ רעטלע

7 8 14 0 
8 .6 1541 1 
0 79 157 9 
1 81 19 8 
9 / 4 18 24 
4 7 14 35 
.6 1 141 36 
.7 4 1,88 57 
.9 .8 18 08 
1 19 209 4 
.8 106 211 40 
.8 110 290 41 
.8 118 299 49 
0 190 20 48 
8 198 2 59 4 
5 150 200 45 

 -נעמַאקער טָאה סרָאטקעריד וװַא דרַאַאב ?אנַאשיינ יד ךיוא

 ,םטייר לאנויוטארפ ןעמענוצנַא ןאשנעוונַאק רעט15 רעד וצ טריד

 טָאה (1913 'ידניירפ,) יאמ טַאנַאמ ןופ לעירָאמידע ןייז ןיא
 ,ןענַארטשענרעטנוא ,ץנארק פיליפ ,ראטקאדער רעגידלאמעד רעד

 ,אנאקיש ןיא ןָאשנעװנַאק רעד ןופ עבאנפיוא עטסניטכיוו יד זא

 ,"סטייר ?אנויוטארפ, ןופ נעההיפניא עג י ד ? א ב יד זיא

 -ע2 עויד .רהָאי א ךָאנ ףיוא וליפא ןענעלּפָא טינ סע רָאט ןעמ,

 ןערעוו טזיילעג זו מס ןעדרַא רעזנוא ראפ ענארפ-סנעב

 .אנאקיש ןיא ןַאשנעוונַאק רעד ףיוא

 רעד טייצ ךס א ןעבענענּפא טאה אנאקיש ןיא ןָאשנעװנַאק יד

 ענעדישראפ יד ןופ טקנּפילעטימ רעד ןעראוװעג זיא סָאװ ,ענַאופ

 .ןעגנוריּפורג ןוא םיכוטכס

 עטאבעד רעכילדנירג א ךָאנ טאה ןָאשנעװנַאק ר'אנאקיש יד

 (טמיטשעג טינ ןעבאה ןעטאנעלעד טקעז) גימיטשנייא ןעסַאלשַאב

 ונעננַא גימיטשנייא ןיא סע .טטייר לאנריוטארפ ןערהיפוצנייא

 א ןערעוו טקישענסיורא לָאז םע זא ,גאלשרַאפ א ןערָאװעג ןעמ

 -קע יד יוװ םעדכַאנ ,םורא םישדח יירד ןיא םודנערעפער לעשעּפס

 וד ןעריטוטסיד ֹוצ טייצ סעשטנערב יד ןעבעג טעוװ עוויטוקעז

 : .ענארפ
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 -עננָא ר ַא פ טמיטשעג 0,488 טכאה םודנערעפער םייב

 ןעבענענּפָא עניו ןעמיטש 4,488 ןוא "םטיור לאנריוטארפ, ןעמ

 .גנורהיפניא שא ןע ג ע 1 .שעראוועג

 עדנע .טסואווַאב ןעראוועג זיא םודנערעפער ןופ טאטלוער רעד

 ,1910 ,רעבמעטּפעפ

 ,עסיורג א ןעוועג ָאד זיא טעטורָאיאמ יד סָאװ ,טסוסעג טינ

 יוקעזקע "רעגנויא רענידלַאמעד רעד ןופ לייש רעטסערג רעד טאה

 ַאד ךיז טלעדנַאה סע יו ױזַא סָאד ,ן'הנעט 6 ןעביוהעגנַא עוויט

 ןיא סָאװ ,גניר רעטייברא ןיא גנוטכירנייא ר 9 יי 3 א ןעגעװ

 רעד טיפ ,ןעפ ףראד ,ןעננולהאצ יד ןערעכעה טימ ןעדנוכראפ
 -ויווצ ןופ טעטיראיאמ .א ראפרעד ןעבַאה ,,ר .א ןופ עיצוטיטסנַאק

 .םודנערעפער םייב ןעמיטש לעטירד

 ,טנַאזעג ,רעדיוו ,טאה עוויטוקעזקע רעד ןיא טעטיראנימ יד

 רַאֹנ ,נוטכירניא ע יי 1 ןייק טיִנ ןיא םטייר לאטריוטארפ זצא

 טינ ןיא םע ןוא ,גנוטכירנייא רעטלא ןא ןופ גנורעפעקסיוא ןא

 ,ראפרעד ןעמיטש לעטירד-ייווצ גיטיונ

 -ייוצ רַאפ ןעוועג ןיא טייהרהעמפ יד ואוו ,עויטוקעזקע יד

 -ענּפָא לָאז ענארפ יד זא ,טולשאב א טרהיפענכרוד טאה ,לעטירד

 ,ןעסילשאב לאז עכלעוו ,ןַאשנעװנַאק רעט16 רעד זיב ןערעוו טנייל

 .טינ רעדָא ,תונעג ןיא טעטיראיאס עכילנהעוועג א ביוא

 רעיפ יד ןיא ןעבילבעג טינ ,ךיז טהעטשרַאפ ,זיא ךוטכס רעד

 ןעגַארטעגנסױרַא ןיא רַאנ ,עטימַאק .וקַע רעד ןופ םיּפַא ןופ טנעוו

 םרוטש רעטיורגנ א ןעניױהעגנַא ךיז טָאה סע ואוו ,ןעטיורד עראוועג

 ,רערילנטימ יד ןעשיווצ

 ,ט'הנעט'עג ןעבַאה "סטייר ?אנריוטארפ, ןֹופ רעננעהנא יד

 -עננייא ןומ םעטסיס עיינ טָאד ןוא גונעג ןיא טעטירַאיַאמ יד זַא

 -עג אקוד ןעבאה רענגעג יד ןוא ,6 ,ראונאי ןופ ןערעוו טרחיפ

 םעד טציטשענרעטיוא ןעבָאה ןוא ןעמיטש לעטירדדייוװצ טרעדַאפ

 ,עווימוקעזקע רעד ןופ םולשַאב

 טשימענוצ ןעוועג ענַארפ עלעיּפיצנורפ יד ַאד זיא ךילנחעוועג

 ראפ ןעוועג זיא גנוטלאורַאֿפ יד .תוינּפ ערעדנא םימ טצריושנוצ ןוא

 טאה יז לייוו ,ןאשנעװנַאק רעד זיב טטייר ?אנריוטארפ יד ןעניולּפא

 -עלקרַאֿפ טעװ ןעננולהַאצ עייג יד ןופ גנורהיפנייא יד ןַא ,טניימעג

 -אֿט לאז םע ,טלאווענ טינ יז טאה סאד .פישרעבמעמ יד ןערענ

 טינ ןא ,ןערעװ טנַאזעג אד ףראד סע ,ןימרעט רהיא ןיא ןעריס

 -טע רעד ןוט טייהרהעפ רעד טיפ ןעטלאהעג ןעבאה "עגנויה עלַא

 ,טייהרעדניפ רעד טיס שטעג ןענייז "עטלטא עלא םינ ןוא עוויטוקעז
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 יד ןופ ןעגנוטסעפ טּפיוה יד ,סעשטנערב עטסטלע יד דָארג

 -עגרעטנוא לַאפ םעד ןיא ןעבָאה ,2 ןוא 1 סעשטנערב יד ,"עטלַא.

 ןענייז סעשטנערב יד טָא ןיא גנוטלאוורַאפ "עננויא יד טציטש

 ןוא רעטלע ןערעכעה א ןופ ןעוועג טינשכרוד ןיא רעדילגטימ יד

 -ריוטארפ ןופ גנורהיפנייא יד ןעגעג טריטסעטָארּפ קרַאטש ןעבָאה

 ערעסערג עדנעטיידַאב זעסייהעג ייז רַאפ טלאװ סאו ,סטייר לאנ

 ,ןעננולַאצ

 יו "עטלַאפ ענױזַא סָאד ,ענַאל א ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא סע

 עמרַאפטַאלּפ ןייא ןופ טדערעג ןעבָאה שטאנלוב ןוא גרעבנייוו .י

 ,רקנמ .ס יװ ,"עגנוימ ענױזַא טימ ,טייז ייב טייז ,"סטייר. ןעגעג

 -נהעוועג ,גידנעהעגסיורַא ,המודכו ,ןאמדלעפ ,ה ,יקסווָאלאפאר .א

 .ןעגנוניימ עטצעזעגנענעגטנע ץנַאג ענעדישרַאפ ןופ ,ךיל

 .ןעמוקעגנעמאזוצ ַאד דיז ןענייז ןעמערטסקע יד

 -|צ טינ ןיטולחל זיא סרָאטקעריד ווא דראַָאב ?אנַאשיינ יד

 ןעגײלוצּפא ,עוויטוקעזקע רעד ןופ סולשַאב םעד טיט ןעוועג ןעדירפ

 לעטירדיייווצ רעדָא טעטירָאיַאמ עכילנהעוועג א ןענעוו עגארפ יד

 זַא ,טשטייטענסיוא ןעבָאה ןערָאטקעריד יד ,ןָאשנעװנַאק רעד זיב

 -כירנייא עיינ ןייק טינ ןיא סטייר לאנריוטארפ ןופ םעטסיס סָאד

 ,ןעמיטש לעטירדיייווצ ןייק ןעבָאה טינ וצרעד ףרַאדַאב ןעמ ןוא גנוט

 .טרעקאלפוצ קרַאטש ףמאק רעד ךיז טָאה ַאד

 לאנאשיינ יד רעדָא עוויטוקעזקע יד ,טכערעג ַאד ןזיא רעוו

 ? סרָאטקעריד ווָא דרַאָאב

 -רַאפ יד ןופ סעיסוקסיד ןוא ןעטאבעד עניציה עכנאמ ייב

 טּפיוה יד טפָא ץנַאג ןיא סעשטנערב ןוא סעטימַאק עדנעטלַאװ

 -רַאפ ,סטייר לאנרױוטארפ יד רעביא ןינע םצע רעד ,ענארפ

 -טנע וצ טכער סָאד טָאה רעוו ,עגארפ רעד ןופ ןערָאװעג טלעטש

 ? דראָאב לאנאשיינ יד רעדַא עוויטוקעזקע יד ,ןעכַאז ױזַא ןעדייש

 ? עיצקידסירוי יד ָאד טָאה רעוו

 -נַאק רעט16 רעד וצ וויטוקעזקע רעד ןופ טרָאּפער םעד םיול

 -ריוטארפ, יד ןערהיפנייא טלַאװעג גנַאפנַא ןיא יז טָאה ,ןַאשנעוו

 .--ַאשיינ יד יוװ ,עקַאט טָא ,1916 ,ראונאי ןעט1 םעד "סטייר לאנ

 קעווצ םעד בילוצ וליפא ןיוש טָאה יז .ט'נקסּפ'עג טָאה דרַאָאב לאנ

 "נערב יד ןופ ןעטסעטַארּפ יד רעבַא ,בוט םוי ןעסיורנ א טרישזנַארַא

 .ןעזָאלרעד טינ סָאד ןעבָאה סעשט

 לָאמַא ךָאנ ךיז זיא סרָאטקעריד ווא דראָאב ?אנאשיינ יד

 ,עוויטוקעזקע רעד ןופ גנורעדַאפפיוא רעד ףיוא ןערהָאפעגנעמַאזוצ
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 יד ןערהיפוצנייא ךיילג טינ ןעסַאלשַאב יז טָאה לאס סָאד ןוא
 ןעמ ביוא ,םודנערעפעד ַא וצ ןעקישסיורַא ראנ ,סטייר לאנריוטארמ
 נונעג זיא סע רעדָא ןעמיטש לעטירד-ייווצ רַאפרעד ןעבַאה ףרַאדַאב
 ,טעטירָאיַאמ א

 "ייווצ ןייז זופ סע זא ,ט'נקסּפ עג טָאה םודנערעפער רעד

 ,לעטירד

 וצ טרָאּפער רהיא ןיא טנַאזעג טָאה וויטוקעזקע יד סָאװ םִא

 : ןַאשנעוונַאק רעט16 רעד

 ןערַאטקעריד יד ןופ טכער עלענַאוצוטוטטנָאק סָאד גודנענעקרענא,
 ןעבָאה ,לעפוווצ א ָאד ןוא סע עכלעוו רעביא טקנוּפ א ןעשטייטוצסיוא
 ןעטיורג ןעגנַאפעגנָא ךיילג ךיז ןוא גנושמויטסיוא רעייז ןעמונעגנָא רימ
 סרעבמעמ עדנעזווט זַא ,גודנעסווו .סטיור לאנריוטארפ ןערהיפוצנווא
 -נויא רעד ףיוא ןעקוק ייז סָאד ןוא ןעדעירפוצנוא סטויר יד טימ ןענייז
 וצ ןעסָאלשאב רימ ןעבָאה ,ןעדרָא רעזנוא ראפ עניאוו א סלא גנורהיפ
 עקַאט ידכ ,םעטסוס רעיינ רעד וצ גנַאגרעביא םעד ןופ בוט םוי א ןעכַאמ
 א ןעבעגוצנוירַא ןוא ןָאיצַאזינאגרַא רעזנוא קרַאטש ןעוויטרעװדַא וצ
 -ַאה רימ .סרעבמעמ עטמוטשעג-שיטסומוסעפ ערעזנוא ןיא טסווג םעיוונ
 -ראק ןיא טנעװָא-טסעפ א ןערישזנארא ןעמונעג ,טירש ןעטשרע סלא ,ןעב
 לָאטנייק ךָאנ טָאה גניר רעטיוברא רעד ווו בַאטשסאמ א ףיוא לָאה עיגעג
 ןאוו ,מעטש ערעדנא ןיא ןעטסעפ ןערושזנארא וצ ךיוא ןוא ,טאהעג טונ
 .פישרעבמעמ עסיורג א ןעבָאה רימ

 רערָאלק רעד ךיז טָאה ןעגנַאגעג טייוו ןענייז רומ רעדויא רעבָא
 סיוארָאפ ןעבָאה עכלעוו ,סגעקלָאװ טימ ןעגווצראפ זנוא רעביא לעמיה
 רעד ןוא גנַאל ןעמונעג טינ טָאה סע .םרוטש ןעדנעמוקנָא ןא טנעכווצַאב
 ,עגוצנווא טשרעוצ .טפארק רעדליוו טימ ןעכָארבעגסיוא טָאה םרוטש
 -נערעפנָאק ןיא טריוינאגרָא ךיז ןעבָאה ,סעשטנערב עגולדנהעצ ךָאנרעד
 ויב .ןעדרָא םעד ןעטלַאּפש ןעלעוו ייז זא ,ןעשארטס ןעמונעג ןוא ןעצ
 ןיא ןהעג ןופ טדערעג ןעפָא ןעמ טָאה ןעצנערעפנַאק עזוד ןופ עכנאמ
 -ארפ ןופ גנורהיפנייא יד ןערהעווראפ וצ סנָאשקנָאשזדנוא ךָאנ טרוָאק
 ןעגעג טמרוטשעג ןעבָאה סרעבמעמ וילרענעדישרַאפ םגה .סטיור לאנריוט
 ןעצנערעפנָאק עויד ןופ רערהיפ יוד ןענייז ,םעטסוס ץייג ֹוד ןערהופניוא
 טכארטַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ענעי ךילסולשסווא טעמכ ןערָאװעג רעבָא
 ווו .עוויטוקעוקע רעגיטציא רעד ןופ רענגעג עלעגָאוצידַארט יד סלא
 -נווא ראפ גנוגעוַאב א טריזינאגרָא ןעבָאה ,םלוע םעד טצעהעג ןעבָאה
 -ץגמורא עקַאט ןענויז ןוא ןעדרָא ןופ ןָאשנעװנַאק עלעיצעּפס א ןעפור
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 ַאזַא ראפ סטנעמסרָאדניא סעשטנערב ייב ןעכוז דנאל ן'רעביא ןערהָאפ

 | .ןָאשנעװנָאק רעלעיצעּפס

 -עק סע גירעיורט ווו ןוא זיא עגאל וד טסנרע יוו גידנעהעזנווא

 ָאד ויא סע וא ,ןעסָאלשאב רימ ןעבָאה ,ןעדרָא ן'ראפ ןעגלָאפ יד ןייז ןעג

 וצ :ךילמעג ,עיצַאוונאגרָא רעד ןופ טייקצנאג יד ןעטער וצ געוװ ןייא

 ןערעדיסנָאקער וצ סרָאטקעריד ווָא דראָאב לאנָאשיינ יד ףיוא ןעקריוו

 ,עויטוקעזקע רעד ןופ גנודיושטנע רעד ייב ןעביולב ןוא סולשאב רעייו

 .ןָאשנעװנָאק ן'ויב ןעטראוו וצ טסויה סָאד

 ןערָאטקעריד יד ןעפורעגנעמאווצ ריס ןעבָאה טכווסיוא םעד טימ

 .עגַאל עצנַאג וד טגעלעגרָאפ ווו ראפ ןוא גנוציז רעלעיצעפמס א ףיוא

 סָאװ ,סעשטנערב וד ןופ רעטערטראפ ןעמוקעג ךיוא ויז וצ ןענייז סע

 ראפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ןופ ךיוא יוװ ,ןעגעג ןעוועג ןענייז

 -ָאפ ַא םיפָא-לַארענעג ןיא ןעוועג ןיוש זיא סלָאמאד .סטיור לאנריוטארפ

 -ור ןעגעוו םודנערעפער א ראפ סטייטס 8 ןופ סעשטנערב 28 ןופ גנורעד

 טםימ וא גידנעהעונייא ,ןערָאטקעריד יד .ןָאשנעוװנָאק עלעוצעּפס א ןעפ

 טכאזרואראפ ייז ןעבָאה גנושטיוטסיוא רעטליואעג רעגירעהירפ רעווו

 עוויטוקעוקע יד יװ טינ -- ןעסָאלשַאב טציא ןעבָאה ,לעמומ ןעצנַאג םעד

 ן'ויב סטיוו לאנריוטארפ ןופ גנורהיפנווא יד ןעבישרַאּפ וצ ,ןָאהטעג טָאה

 ביוא סרעבמעמ יד וצ םודנערעפער א ןעקישוצסיורא ןרעדנָאז ,ןָאשנעוונַאק

 ןַא רעדָא גנוטכירנויא עייג ַא ווא סטיור לאנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא וד

 רעדָא טעטיוָאיַאמ עכילנהעוועג א זיולב ףראד גנוטכירנייא ַאזַא וצ ,עטלא

 רָאלק ןאד טָאה ּפישרעבמעמ יד .טעטירָאיַאט לעטירד-ייווצ א ןעבָאה זומ

 טגנידַאבנוא ויא לעטירד-ייוצ זא -- רעפטנע םעד ןעבעגעג ףרַאש ןוא

 -סיוא רהיא טימ טכערעג ןעוועג זיא עוויטוקעזקע יד סָאד ןוא גיטיונ

 .גנוט כירנ יו א עי! נ ַא ווא סטייר לאנריומארפ ןַא ,גנושטיומ

 טָאה .ד .ב .נ רעד ןופ ןייטשנרעב .י סָאװ ,טכירַאב םעד טיול

 ןעמוקעגרַאפ דַאֹז יד זיא ,ןאשנעוונַאק רעט16 רעד ףיוא ןעבענעגפא

 יד ןעצנַאג ןיא טפרשוו רעבעגּפַא-טכירַאב רעד .שרעדנַא ?לעסיכא

 .ןוא עוויטוקעורע רעד ףפיוא םעטפיס עיינ םָאד ןעניײלּפָא רַאפ דלוש

 :תוינּפ עניטייז ןיא דשוח רהיא זיא

 לאנרווטארפ ןופ גנורהיפגיוא יד ןעגעוו םודנערעפעד רעד ןעוו,

 וויטוקעזקע ֹוד טָאה ,טעטירָאיַאמ רעגיזיר א טימ ןעגנאגעגברוד זיא סטייר

 ,ראפרעד רָאנ ,ןערהיפוצכרוד עמרַאפער עזיד ןעטלאהעגּפָא ךיז עטימַאק

 -ארפ ןעגעג ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןופ טרעבמעמ עטסרהעמ יד לייוו

 םרַאפער רעזיד רַאפ טָאה טַאלבנעזָאר .רד לייוו רַאפרעד ,סטייר לאנריוט

 ַא ןענופעג ןעמ טָאה -- ,ןעמ טניפעג טכוז ןעמ זא ןוא -- ,טריטיגַא
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 ןוא ,ןעשטייט טוָאלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאשוטיטסנָאק רעד ןיא טקנוּפ

 ראפ סָאד ,ןָאשוטיטסנָאק ֹוד טשטייטעגסיוא יוזַא טָאה עוויטוקעוקע וד

 -ו ר ד - ' ו ו ו צ גיטיונ ןוא סטייר לאנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא רעד

 עזיד גנוציז רהיא ויב טָאה .ב .נ יד ןעװו .טע ט י רָא יַא מ לע ם

 -רעביוצ א טימ יו ,םייהעג ןיא ךיז טָאה ,ןעפרָאװעגמוא גנודוושטנע

 א ןופ גנורעדָאפ א טומ גנוגעװַאב-טסעטָארּפ א טלעקיוװטנע ,טפארק

 ןופ גנורעדָאפ יד יוװ םעד ךָאנ ןוא .ןָאש נע וונָאק ?לעש עמ ס

 .מָאק .זקע .צַאנ וד ןווש טָאה ,סופָא ןיא ןעמוקעגנוורַא זיא סטייטס ןעטפ

 וצ ןעגניווצ וצ ווז סרָאטקעריד ווָא .ב .נ יד ןעפורעגפיונוצ שיפארגעלעט

 גנוציז רעלעיצעּפס רענעו ןופ גנומיטש וד .סולשאב רעייז ןערעדיסנַאקער

 טַאטלווער רעד סָאװ ,רעדנואוו ןיוק רָאג זיא סע סָאד ,עכלעזַא ןעוועג זוא

 גונעג זוולב ןוא סע .טנאקאב ןיוש זיא ךייא יוװ ,רעכלעזא ןעוועג זיא

 ןופ סרעבמעמ יד ןעבָאה .ב .נ ןופ גנוציז רעזיד ויב סָאד ,ןעקרעמאב וצ

 ןעמ .םדנעבא רהוא 7 ויב טרָאװ סָאד ןעבָאה טנעקעג טינ טסבלעז דרַאָאב

 ןעוועג ןענייז ןעגנוגידיילאב יד .ןעדער טוָאלעג טינ ךאפנויא ייז טָאה

 רעבמעמ א ווב ןעכַארּפשעגסווא גנונוומ א ףיוא ןעטנעמוגרא עטסעב וד

 (*".ב .נ וד ןופ

 לאנריטארפ ַא ןעבילקעגסיוא םָאה ןַאשנעװנַאק עט16 יד
 .ענַארפ יד ןעטכַארטַאב וצ לָאמאכַאנ עטימַאק סטייר

 -לָאפ סָאלאוו טאגעלעד ךרוד טכארבענניירא טָאה עטימַאק יד

 ; עיצולַאזער עדנעג

 ןיא טלעמַאורַאֿפ ,.ר .א ןופ ןַאשנעװנַאק עכולרהעי עט16 יד ,

 םעד ראפ סיוא ךיז טקירד ,ןעט9 םעד יאמ ,םואעסייל רַאבוול ליווזנַארב

 -ריוטארפ ןערהיפוצניוא ןָאשנעװנָאק רעכולרהעי' רעט18 רעד ןופ סולשַאב

 ,סטיור לאנ

 -סיורא טָאה ענארפ עזוד זא ,טכארטאבנא ןוא רעבא גודנעמהענ,

 "צעל ןופ ףיולרַאפ ןיא עסינדנעטשראפסימ ןוא טייהרהָאלקנוא ןעפורעג

 יד ןערהעלקוצפיוא רחעמ גיטיונ רהעז זיא סע זא ,ךיוא ןוא רהאי ןעמ

 -וד ןופ ןעגנומיטשַאב עכילצעזעג ןוא ןעגנוקריוו יד ןעגעוו מישרעבמעמ

 עזוד טסילשַאב ,עדענעק ןוא סטיוטס דעטוינוו ןוא םעטסוס רעוונ רעז

 עלא ןעלָאו עכלעוו ,ןעטַאגעלעד 7 ןופ עטימָאק א ןעלהעוורע וצ ןָאשנעװנָאק

 -דנימ ןוא ךילטפורש ןערהעלקפיוא ךיוא ווו ,ןעשרָאפסווא ןעטויהלעצנווא

 :ןעטרעּפסקע טומ גנודנובראפ ןיא ןעלעטש ךיז ןוא סעשטנערב יד ךיל

 -רא רהיא טימ ןערעוו גיטרַאפ טעוו עטיֿמָאק עזיד ווו םעדכַאנ,

 סטיור לאנריוטארפ וד ןערהופוצנווא גוטסנוג ראפ ןענופעג טעוו ןוא טםיוב

 .ןָאשנעװנַעפ רעט10 רעד ןופ טכיראב (*
 יז
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 -נערעפער א וצ סע ןעקושוצסוורא טכער סָאד ןעבָאה יז לָאז ,םעטסיס

 טעטירָאיַאמ לעטירד-ייוצ םימ טפארק ןיא ןהעגניירא לָאז רעכלעוו ,םוד

 .ןעמיטש ענעבעגעגּפָא יד ןופ
 ןעפלעה וצ טעטכילפראפ זיא עטימָאק וויטוקעזקע עלאנָאוצַאנ וד,

 .שילַארָאמ ןוא לעיצנַאניפ עטימָאק רעזיד ןופ טייברא יד

 ַא ןעגנערב וצ טעטכילפרַאפ זיא עטימָאק סטיור לאנריוטארפ עזיד,

 ,ןָאשנעװנָאק רעבילרהעי רעט1/ רעד וצ טייקגיטעט רהיא ןופ טרָאּפער

 .ןייז טינ לָאז טָאטלוזער רעד יו

 -ווווצ רעניטיונ רעד טימ ךרוד טהעג םודנערעפער רעזיד לאפ ןיא ,

 -רָאמ ן'ראפ ןעגנולהאצ ןופ םעטסיפ עיינ יד לָאז ,טעטירָאיַאמ לעטירד

 וצ זא ,יזַא זי יוונ ע פ ו ט ש ןערעוו טרהיפעגניוא דנָאפ ירעושט

 -האצ יד ןופ גנורעכעה עגיטיונ יד לָאז והָאי יירד עטסקענ יד ןופ עדנע

 .ןערעוו ןעכילגעגסיוא ןעגנול

 -םעוש א זיא געיל רָאבייל יד זא ,טכארטאבנא ןיא גידנעמהענ ,

 -ארפ וד וא ,רימ ןערידנעמָאקער ,גנור רעטייברא ןופ ןָאיצַאזינאגרָא-רעט

 ןעטַאגעלעד 2 ןעהיצוצוצ טכער א ןעבָאה לָאז עטימָאק סטיור לאנריוט

 ."טכער-סגנוטַארַאב א טימ ןָאוצַאזינַאגרָא רעזיד ןופ

 ךָאנ רעבָא ןעבַאה סעשטנערב ערעטלע יד ןופ רעטערטראפ יד

 .סטייר לאנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא יד ןעניילּפָא טלאוועג ץלַא

 .עיצולַאזער רעד וצ טנעמדנעמא ןַא טנעלעגרַאפ טָאה ןײטשּפע .בא

 טרעוו זיא סָאװ ,עטַאבעד ענידעבעל א טלעקיווטנע ךיז טָאה סע

 ; ןעבענוצרעביא

 וד סָאד :טנעמדנעמא ןעדנעגלָאפ רָאפ טגעל ,קרָאוונ ,ןווטשּפע .רפ

 לָאז ,עגארפ עויד ןערידוטש וצ ןערעוו טלהעוורע טעוו עכלעוו ,עטימטַאק

 ןעטרָאּפער לָאז רָאנ ,םודנערעפער א ןעקישוצסיורַא טכער ןייק ןעבָאה טונ

 .ןָאשנעוװנָאק ןעטסקענ םוצ

 -טנע ןָאוצולָאזער יוד יוװ יוזַא סָאד ,טרהעלקרע ןאמרעשט רעד

 ,טקנופ-טפיוה םעד ןעמיטשּפָא רעהירפ רע טעוו ,ןעטקנוּפ 2 ךיז ןיא טלַאח

 עגַארפ יד טלעטש רע .ןעלהעוורע טפיוהרעביא עטימָאק ַאזַא ןעמ לָאז וצ

 -ָאק רע7 א סָאד ,ראפרעד ןעמיטש ןעטאגעלעד עלא ןוא ,גנומוטשּמַא רוצ

 ַא ךיז טלעקיווטנע טנעטדנעמא םעד רעביא .ןערעוו טלהעוורע לָאז עטימ

 .עטַאבעד עטפאהבעל

 עלעיפ .ןעבירשעג יװ ,ןָאיצולָאזער יד טגידייטראפ סָאלָאוװ .רפ

 וד סָאד ,טריסערעטניאראפ ןענייז סעשטנערב ןוא סרעבמעמ ערעזנוא ןופ

 טעוו ןָאיצולָאזער עזיד ןוא ,ןערעוו ןעמונעגנא ןעלַאז סטויד לאנרווטארפ

 .ןעגיטומרע סעשטנערב ןוא טרעבמעפ עויד
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 וקסווָאכיב .ב ,גרעבנייוו .ו ,שטַאגלוב .ש ןעדער טנעמדנעטַא םעד רעב
 .ו .ט ,ןיקסוג .ר סיורַא ןעטערט עיצולָאזער רעד רַאפ .קָארוו .ס ןוא
 ."ערעדנא ןוא דארנויּפש .מ ,ןאמיוועל .ב ,סַאנַאו .ס ,ןָאסנענעב .ל ,ויּפשא

 .ןעלאפעגכרוד ןיא טנעמדנעמא רעד
 ,ןעביז ןופ עטימָאק א טלהעוורע ןַאד טָאה ןַאשנעװנַאק יד

 -ימָאק טייר לאנריוטארפח ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקַאב ןיא סאו
 ,רב ,ןאמרענייפ .נ : ןערָאװעג טלהעוורע ןענייז עדנענלַאפ ."עט
 .רב ,ןאמלעדונ .ס 1410 .רב ,זיּפשא .י }79 .רב ,סאלאוו .ס 98
 -ליט .א .י ןוא ,80 .רב ,ןירעּפלא .ד 1 500 .רב ,טרַאּפַאּפאר .ס 58
 .458 .רֵב ,ןאמרעוו

 -יטסנַאק עטימָאק יד ךיז טָאה ןָאשנעװנַאק רעד ךאנ ךיילג
 -וא טפיוהרעביא יו ,םעד ןעגעוו ןעטיוו טזַאלעג טָאה ןוא םריאוט
 ,רעדילגטימס יר וצ טייברא רהיא ןופ ןעבאגפיוא יד רעב

 ןעדאלעגניא עטימָאק יד טָאה ,1916 ,רעבָאטקַא ןיא
 ,שזדירדלע .ד .ג טםרעפסקע טנערושניא ןוא ירעושטקע םעד
 -ומ א ףיוא טרָאּפער ןעכילרהיפסיוא ןא ןעטלאהעג טָאה רעכלעוו
 רעדילנטימ יד ןעוועגנ ןענייז סע ואוו ,קארטנעס ייוודַארב ןיא גניט
 -יד ווא דרַאאב לאנאשיינ יד ןֹופ ןוא עטימַאק .זקע .צאנ רעד ןופ
 עניטעט ױזַא ןוא ןָאדנַאל ריאמ רעזייוודא פעניל רעד ,םרַאטקער
 .גניר רעטייברַא ןופ סרענמעמ

 ףיוא סולפנייא ןעסיורג א טאהעג טָאה עדער ס'שזרירדלע ,ד
 .(*טטייר ?אנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא רעד

 -או) עטימָאק סטייר ?אנריוטארפ רעד ןופ עטימַאק-בָאס ַא
 טימ ץנערעטנַאק ַא טאהעג טָאה (ןיקסַאב .י ןוא ןַאמרענייפ ,םָאל
 טרואק םירּפוס סטייטס דעטיינוי רענעזעוועג ,ןהוי .ע ןלרַאשט
 -אב ןיא רעכלעוו ,טייטס ווא ירעטערקעט רעטעּפש ןוא סיטסָאשזד
 -עג םנערושניא ןיא ןעטעטירָאטיױא עטסערג יד ןופ רענייא סלא טנאק
 ןערעווש םעד ךָאנ ,ןָאשייקאוו ףיוא ןעוועג זיא זחוי .רמ .ןעגַארפ ץעז
 .טנעריזערּפ ראפ טָאדידנַאק סלַא טרחימעג טָאה רע סָאװ ,ןייּפמאק
 רע טָאה עטימָאק סטייר ?אנריוטארפ רעד ןופ ףעירב םעד ףיוא
 ןיא ןעמוקעג ןיא ןוא ץנערעפנַאק א רַאֿפ גָאט ַא םמיטשַאב ךיילנ
 טרָאװ סעדעי ידכ ,רעפַאדנַאנעטס ןייז טכַארבעגטיס ןוא קרַאיריג
 ןעריולרַאפ טינ לָאז טנעמטייטס ןייז ןופ ןוא גנוטַארַאב רעד ןופ
 .ןהעג

 -מעווָאנ--העכָאטקָא ןופ "דנוורפ, ןוא טקורדעג זיא עדער יד (
 ,1916 ,רעב
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 -עזעג יד עטימַאק-באס רעד ראפ טכַאמעג רַאלק טָאה זהוי ,רמ

 רעטנוא זא ,טגייצעגנַא טָאה ןוא ,רעדנוזאב טייטס ןעדעי ןופ ןעצ

 ןַאהט וצ דנַאטשמיא זייז טינ .ר .ַא רעד טעװ ןעדנעטשמוא ענייק

 .סטייר לאגריוטארפ יד ןעמהעננא טעוו רע ןעדייס ,סענזיב דילצעזעג

 סטייר ?אנריוטארפ יד טָאה זהוי .רמ ןופ טנעמטייטס םעד

 .גניר רעטייברַא ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצ טײרּפשרַאפ עטימַאק

 -רַא ןייז ראפ טָאה זהוי .רמ זא ,ןעקרעמַאב וצ יאדכ ַאד זיא'ס

 .טלהַאצַאב ןעמהענ וצ טנאזטנע ךיז טייב

 ןערָאװעג גיטרַאפ זיא עטימַאק סטייר ?אנריוטארפ יד ןעוו

 -רע עכילרהיפסיוא ןַא טיירגענוצ יז טָאה ,טײברַא רהיא טימ

 -עגסױרַא ,1916 ,רעבמעצעד ןעט90 םעד טָאה יז סָאװ ,גנורהעלק

 ,סטייר לאנריוטארפ ןערהיפנייא ןעגעוו םודנערעפער א טימ טקיש

 עטימַאק םטייר לאנריוטארפ יד טביירש סערעדנַא ןעשיווצ

 ; גנורהעלקרע רהיא ןיא

 -וצסיוא רעווש ךילקריוו זיא סעשטנערב יד וצ טפורשוצ א ןוא

 יד ןענאקַאב ןוא רעדנוזַאב טקנוּפ ןעדעי ןופ ןעטייהלעצנויא ןיא ןענעבער

 רימ .טכַאמעג טָאה עטימָאק יד סָאװ םוידוטש ןעצנַאג םעד טימ סרעבמעמ

 "וא קילברעניא ןא ןעבעג ןעבורטש עניומעגלא ןיא ןעיורמ םוראד ןעלעוו

 .םייברא רעזנוא רעב

 ןיא ןענעכער טפרַאדַאב ךיז טָאה .טָאק יד עכלעוו טימ ןעטקנוּפ יד

 :טגלָאפ יוװ ןערעוו טליימעגנייא ןענָאק עגארפ רעויד טימ גנודניברַאפ

 .עגארפ טייהרעכיז יד (

 .עגארפ עבילצעזועג וד (9

 .םרעבמעמ יד ףיוא ןעגנולהָאצ ןופ טסַאל רעד (8

 -ראפ ןוא טצעי סטייר יד ןעמהענוצנָא .ר .ַא םעד ןופ עגַאל יד (4

 | .טנעדרָא ערעדנא טימ ךוולג

 .תנֹור רעטייברַא ןופ טייקרַאטש ןוא טײקצנַאג יד (8

 .ענארפ םייהרעכיז יד

 ןופ םעניוא טוימ ןעהטארעב ךיז רימ ןעבָאה עגארפ רעזיד רעביא

 -סָאב ןופ שודירדלע .רמ זיא סָאד ןוא דנאל ןופ סירעושטקע עטסערג וד

 -נולהָאצ וד טיול סָאד ןערָאוװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע ןוא ,.ססַאמ ,ןָאמ

 וורעזער םעד טיול ןוא טיפענעב ןעטיוט ראפ ןעלהַאצ רימ עכלעוו ןעג

 ןעלהָאצסיוא דנַאטשמיא םינ .ר .ַא רעד זוא ,ןעגָאמראפ רימ סָאוװ ,דנָאפ

 -םעמ יד וצ ןעגנוטכולפראפ עניימעגלא ענייז ןופ טנעצָארּפ 89 יוו רהעמ

 רַאפ ןעגנולהָאצ ענייז לָאז .ר .ַא רעד ביוא :רעטרעוו ערעדנַא ןיא טרעב
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 .ר .א רעד סָאד ,טווצ א ןעמוק טעוו ,טצעי יוװ ןעטלַאהנָא טיפענעב-ןעטיוט

 ןעכלעוו ,טיפענעב ןעטיוט םעד ןעלהָאצוצסיוא דנַאטשמיא ןייז טינ טעוו

 -וימ ןייו ייברעד ןענָאק ,ךילריטַאנ .סרעבמעמ ענייז וצ טכערּפשרַאפ רע

 טעוו טענוקוצ ערעטייוו עויד ,ךילריטַאנ ,ןעוו ןעטווהנעדישראפ סגנונ

 ןעניימ ןָאק טפנוקוצ ערעטייוו עויד סָאד ןעבָאה ןעליוו עגינויא .ןעמוק

 סָאד ןעבָאה ןעליוו ,טרעקרַאפ רעדיוו עגינווא ,רעטעפש רהָאו 40--90 טימ

 ענייז ןעלהָאצסיוא ןענָאק טינ .ר .א רעד ןיוש םעוו םורא רהָאי 10 ןיא

 .ןעגנוכערּפשרַאפ

 עכלעוַא ןיא ןעוָאלניירַא טינ ךיז לי ןוא טינ ןאק עטימָאק וד

 -האצ יד ןעלעוו םורא רהָאי 8 ןיא סָאד רעבָא זיא רעכיז .ןעטייהלעצנויא

 םורַא רהָאי 10 ןיא ןוא ,טצעי ןענייז ייז יוו רעסערג ןייז ןעזומ ןעגנול

 ןוא ןעגייצנָא ָאד ןעליוו רימ סָאװ ,םורא רהָאי 8 ןיא יוװ רעסערג לעיפ

 רעביא טכיל א ןעפרַאװ טעוו רעכלעוו ,טקנופ ןייא ףיוא ךילכעוטּפיוה

 .עגַארפ רעזיד

 סע ביוא ןעגערפ רָאנ םהיא טעוו ןעמ ןעוו ךייא ןופ רעניוא רעדעי

 טימ רע םעוו ,סרעבמעמ עיינ עליפ ןַײמהענוצניירַא .ר .ַא ן'ראפ םוג ןוא

 -ונַאגרַא ןַא סרעבמעמ עיינ רהעמ סָאװ ;ָאי זא ,ןערעפטנע טיוהרעכיז

 ןָאוצַאזינאגרָא יד סרעבמעמ רעגינעוו סָאװ ןוא ןיירא טמהענ ןָאיצַאז

 .ןָאיצַאזינַאגרָא רעד ראפ זיא רעסעב ץלא ,טכוורטש

 ןעמענ ןעלעוו ריס ?יוזַא טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא סָאד ווא

 ןיא טרושניא ןענייז עכלעוו ,סרעבמעמ דנעזיוט 80 טָאה רע .ר .ַא םעד

 רעד סָאװ טלעג שעק 'ד .ה .ד דנָאפ וורעזער רעד  .לַאלָאד ןָאולימ 8

 ןעבלַאה ַא םורַא זיא סנערושניא יד ןערעכיורַאפ וצ טגָאטרַאפ גניר .ברַא

 10 ןעכאמסיוא סָאד טעוו ,רעבמעמ רעּפ סָאד גודנענעכער .ראלָאד ןָאילימ

 סָאד טעוו ,סנערושניא ראלָאד 100 עדעי רעּפ גידנענעבער ןוא ,ראלָאד

 .ראלָאד 4 יוװ רענינעוו סָאװטמע ןעכאמסיוא

 ןוא טרעבמעמ דנעזיוט 20 ךָאנ ןעמענניורַא לָאז גנור .רַא רעד ןעוו

 -ַאד 100 עדעי רַאפ טנעצָארּפ רעד ,ךילריטַאנ ,טעוו ,ןעכיירטש טינ םענייק

 -נא ןוא ןערעוו רענעלק לעיפ רעבמעמ ןעדעו רעּפ רעדָא סנערושנוא רעל

 -ַארּפ 29 ןעלהָאצעב וצ ןעטכיוסווא טָאה גנֹור .ברַא רעד סָאוװ םעד טָאטש

 "עוו רענעלק לעיפ ןעטכיוסיוא עזעיד ןעלעוו ,סנערושניא ענייז ןופ טנעצ

 טלָאװ ןָאיצַאזינַאגרָא ןַא רַאפ סָאװ ,סָאד זַא ,סֹווא טמוק יוזַא ןוא .ןער

 א םיורַא ןופרעד טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא טמוק ,הכרב ַא ןייז טפרַאדַאב

 ןעגנולהָאצ יד :ךַאפנווא ץנַאג ןענייז רַאפרעד ןעכַאזרוא ֹוד .הללק

 "עג םינ ןעניוז ,דנָאפ טיפענעב ןעטיוט םעד רַאפ ןעלהָאצ רימ עכלעוו

 גניר .ברַא רעד ןעוו ןוא ,טעדנירגַאב ךילטפַאשנעסיוו טינ ןוא דנעגינ

 -ווט לעיפ יווַא ץנעטסיוקע ןייז ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעכָארטשעג טינ טלָאװ
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 טנעצָארּפ 1 םעד עסַאק ןייז ןיא רעביא ןעזָאל עבלעוו ,םרעבמעמ רעדנעז

 םעד רַאפ טלהָאצעגנייא ןעבָאה ייז סָאװ לייהט יד ךיוא ,דלעג םטירטניוא

 ַא ןעוועג גָאט וצ טנייה גניר .ברַא ןופ עגַאל יד טלָאװ ,טיפענעב ןעמיוט

 -רעכיז ןוא קילג ם'גנור .ברַא םעד :רעטרעוװ ערעדנַא ןיא ,עגירעיורט

 עגַאל ַאזַא זיא .סרעבמעמ ןעכיירטש וצ רהעמ סָאװ ןיא טהעטשַאב טייה

 -היפנווא יד ?רעטרעווסנעשניוו ַא דנַאטשוצ ַאזַא זיא ?ץעלַאמרָאנ ַא

 .ברֵא םעד טמהענ ןעגנולהָאצ ןופ םעטסיס ןעבילטפַאשנעסיוו ַא ןופ גנור

 -רָאנ ןעטסעפ ַא ףיוא קעװַא םהיא טלעטש ןוא םוורַא עגַאל ַאזַא ןופ גנור

 .ןעדָאב ןעלַאמ

 .ענארפ עכילצעזעג יד

 -עדעישרַאפ ןיא ץעזעג םעד ןעגעוו ןערָאװעג טדערעג לעופ ןוא סע

 זנוא .טיפענעב-ןעטיוט ןעלהָאצ סָאװ ,ןענָאיצַאזינַאגרָא רַאפ סטייטס ענ

 םעד טימ גנודניברַאפ ןיא גניר .רַא םעד ןופ עגַאל יד ָאד ,רעבָא טכוד

 יד ןוא ןערָאװעג טכַארבעגסיורַא רהָאלק טינ טנייה זיב ךָאנ זיא ץעזעג

 .טנַאקַאב טינ עגַארפ רעזיד טימ ךָאנ ןענייז סעשטנערב ןוא סרעבמעמ

 -קרעמפיוא עלעיצעּפס עגַארפ רעזעיד טקניישעג םורַאד טָאה עטימַאק יד

 רעכלעוו ,ירושטקע רעזנוא טימ ןעהטַארַאב ךיז ןעבָאה רימ .טיײקמַאז

 טימ ,םטייטס ענעדעוישרַאפ ןיא עצעועג יד טימ טנַאקַאב טוג ךיוא זוא

 רהעמ ךָאנ םוא ןוא ,ןָאדנָאל .מ ןַאמסערגנָאק ,רעוייװדַא לעגיל רעזנוא

 ןעגעוו ןעלָאז ןעגנוניימ ייווצ ןייק זַא ,יוזַא עגַארפ יד ןעלעטשוצטסעפ

 סעלרַאשט .רמ טימ ץנערעפנַאק ַא טאהעג רימ ןעבָאה ,ןייז ןענָאק טינ םעד

 -עוועג ןוא שודָאשוד טרוָאק םירּפוס סטיוטס דעטיינוי רענעזעוועג ,זהוו

 -סערג רעד סלַא טכַארטַאב טרעוו רעכלעוו ,טנעדי זערּפ רַאפ טַאדידנַאק רענעז

 ןופ טַאטלווער םעד ןוא ,דנַאל ןיא ָאָאל סנערושנוא ןיא מעטירָאטיוא רעמ

 ךייא רַאפ טצעי רימ ןעלעוו ןעצנערעפנָאק ןוא ןעגנוהטַארַאב עלַא יד

 .ןעגעלרַאּפ

 :ץעועג םעד ןעגעוו רעטרעוו עגינווא טשרעוצ

 רהָאו עגונווא טימ ןעבָאה דנַאל ןעזעיד ןופ סטייטס עטסרהעמ יד

 ,ןָאוצַאזונַאגרָא עדעי זַא :טעטיול רעבלעוו ,ץעזעג ַא ןעמונעגנָא קירוצ

 יד ןוא טרעטרַאשטעג ןייז ליוו ןוא טיפענעב-ןעטיוט טלהָאצ עכלעוו

 -ערטַאב ןופ סנערושנוא ווָא רענָאישימָאק םוצ ןעלעטשוצ ןעפרַאד ,סטיוטס

 ,ןעגייצ לָאז רעכלעוו ,טרָאּפער (גנוצַאשּפָא) ןָאשייאוילאוו א טייטס ןעדנעפ

 -לעוו ,ןעגנולהָאצ דנָאפ טיפענעב ןעטיוט םעד ראפ ןעלהָאצ סרעבמעמ יד זַא

 ,עבלעזא ןענייז ןעגנולהָאצ יד ןוא טריזַאב ךילטפַאשנעסיװ ןענייז עכ

 םעד רַאפ ןעגנולהָאצ יד זַא .ה .ד ,טנעצַארּפ 0 עלופ ןעגייצ עכלעוו

 -עג ןייז ןעלָאז ייז סָאד ,טנעכערעגסיוא יוזַא ןייז ןעזומ דנָאּפ ןעטיוט
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 -עי וצ ןָאיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעבַאגסיוא םנערושנוא וד ןעקעד וצ גונ
 ,סָאד טניימ ,ןעצרוק ןיא .טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא רַאגָאז ,טווצ רעד
 -נוא טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,ןעגנולהָאצ ןופ םעטסיס םעד ןעבָאה ןעזומ ייז
 ןאוו ,םעטסיס ַא ,"םעטסיס טיור לַאנריוטַארפ רעד, :ןעמָאנ םעד רעט
 .ןערהָאי ןוא רעטלע ןייז טיול טלהָאצ רעבמעמ רעדעי

 וווַא ,טשמייטרַאפ ןוא טשטייטעג טרעוו ץעזעג רעדעי יו יוזַא ןוא
 ךיוא טזומעג םורַאד ךיז ןעבָאה רימ ןוא .ץעועג ןעזעוד טומ ךיוא זיא
 .ץעועג ןעועיד ןופ ןעגנושטייטסווא יד טימ ןענַאקַאב

 :טַאטמלווער רעד זיא סָאד ןוא

 ןוא סעשטנערב טָאה רע .ה .ד ,סענזיב טוהט גנור רעטויברַא רעד
 ,עדענעק ןוא ןעטַאַאטש עטגונווארַאפ וד ןופ םטווטס 84 ןויא סרעבמעמ
 ןוא טרעטרַאשטעג טינ גנור רעטייברַא רעד זיא סטויטס עזיד ןופ 94 ןיא
 רע ןעדייס ,ךילצעזעג ןערעוו טינ טרָאד ןעדנעטשמוא ענייק רעטנוא ןאק
 -נָא טעוו רע ןעוו גניר .רַא רעד .סטייר לַאנריוטַארפ וד ןעמהעגנָא טעוו
 -עהמ ןייז ןעמוירפשרַאפ ןוא ךילצעועג ןערעוװ ןעק סטויר יד ןעמהענ
 ןוא טיימס סטעזושטַאסַאמ גידנעסולשנווא סטויטס עלַא ןיא טיוקגיט

 .עדעגעק
 ףוס רעד ןוא ריעּפַא .טסַאמ וד טסָאקעגּפָא טָאה רַאלָאד דנעזיוט 8

 ןייק טרָאד ןעבָאה טינ ןענָאק ןוא טינ ןעבָאה רימ סָאד ןעוװעג זיא
 ךַאפנייא ךיז ןעטעב ןעסָאנעג עוירטעג עטוג רעדנעזווט סָאװבָא ,סעשטנערב
 רעד ןעוו ,ךילקילג ןעלהיפ ךיז ןעלעוו ןוא ןעמענניירַא ייז ןעלָאז רימ
 -צעזעג ןערעוו ןענָאק ןוא סטייר יד ןעמהעגנָא רָאנ טעוװ גניר רעטייברַא
 רימ ואוו ,סטייטס 94 יד ןיא עגַאל וד זוא סָאד .טווטס םענעו ןיא ךיל
 ןוא סויד ןעטקעלָאק רימ ןעמעוו ןופ ןוא סרעבמעמ ןוא םעשטנערב ןעבָאה
 .םונ רימ ןענַאק ןעטקעטָארּפ ווז ךילצעזעג ןוא סעטקעט

 ,סרעבמעמ יד ףיוא ןעננולהאצ ןופ טסאל יד

 :ןיא סטיור לאנריומארפ ןופ רענגעג יד ןופ טנעמוגרא טּפיוה רעד
 ןעלעוו סטייר לַאנריוטַארפ ןופ גנורהיפניוא וד ךרוד ןעגנולהָאצ יד סָאד
 -וןקוצכָאנ רעווש ןייז סָאד טעוו סרעבמעמ יד ראפ סָאד סוורג יוזַא ןייז
 -וורטש ןעזָאל םעד ךרוד ךיז ןעלעוו סרעבמעמ רעדנעזווט עלעיפ ןוא ןעמ
 ןיא טנעמוגרַא רעזעיד טיי יוו ףיוא ןהעז ןעריבָארּפ ןעלעוו רימ .ןעכ
 -עוו ,רָאפ טגָאלש עטימָאק וד סָאװ ןַאלּפ םעד טיול .רענעטלַאהעגסיוא ןַא
 רַאנ ,רעטלע רעגיטצעי רעייז טיול טינ ןעלהָאצ ןעפרַאד סרעבמעמ יד ןעל
 ביוא :לשמל .גניר רעטויברַא ןיא ןיירַא ןענייז ויז ןעוו רעטלע רעד טיול
 ניר רעשייברַא םוצ טגנַאלַאב רהָאו 80 טלַא טצעי זיא רעכלעוו רעבמעמ ַא
 ַא יה שינ ןוא רענירהָאי 20 ַא יוװ ןעלהָאצ ןעפרַאד רע טעוװ ,רהָאי 10
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 יָאס וצ טגגַאלַאב ןעבָאה עבלעוו ,סרעבמעמ עגינעי יד .רעגירהָאי 0

 -ָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא גנור רעטייברַא רעד עכלעוו ןופ סיטעיוס

 ןיא ןיירַא ןענייז ייז ןעוו ןערהָאי יד טיול ןעלהָאצ ןעפרַאד ןעלעוו ,ןער

 טינ ןערעוו רעסערג ןעלעוו ןעגנולהָאצ יד .סיטעווסָאס עדנעפערטַאב וד

 ַא ,לשמל .טייצ רהָאי 8 ןופ ףיולרַאפ ןיא ךעלסיבוצ רָאנ ,להָאמ ַא טימ

 טלהָאצ ןֹוא עטַאלק עטשרע וצ טגנַאלַאב רעכלעוו רעבמעמ רעגירהָאז 7

 רהָאי ןעטשרע םעד ןעלהַאצ ןעפרַאד שעוו לַאטרַאװק ַא טנעס 60 טצעי
 טי

 רהָאי ןעטירד םעד ,61.00 רהָאֹי ןעטייוצ םעד ;לאטרַאווק ַא טנעפ 0

 .91.40 ןערהָאי עגידרעטייוו ןוא ןעטרעפ םעד ןוא 0

 ןעגירהָאז 27 ַא ןָאשוורטסוליא ןַא רַאפ ןעבעגעגנָא ןעבָאה רימ

 סָאד ,ןעבָאה רימ עכלעוו סרעבמעמ יד גידנענעכער ליווו ,ראפרעד רעבמעמ

 -וקעגניירַא ןענייז ייז סָאװ ןערהָאי יד טיול ןעלהָאצ ןעפרַאד ןעלעוו ויז

 ווזַא ןוא .27 יו רעגינייוו סָאװטע רעטלע רעכילטינשכרוד רעד זוא ,ןעמ

 -מעמ עגירהָאי 20 יד ףיוא זיולב ןעגנולהָאצ יד ןעיוב טינ ןאק ןעמ יו

 40 יד ףיוא ןשגנולהָאצ יד ןעיוב טינ ךיוא ךילריטַאנ ןעמ ןאק סרעב

 ןופ םרעבמעמ סָאװ ןיילַא טימרעד ןיוש ךיז גודנענעכער טיג ,עגורהָאו

 900 יו רעגינייוו סָאװטע ןעגַארַאפ זוולב ןענייז רעכעה ןוא רהָאז 0

 -טסוליא ןעוומ םורַאד ןוא .(ןיירַא ןענייז ייז ןעוו ןערהַאי יד םיול)

 .2/ ווא רעכלעוו רעטלע טינשברוד םעד טיול ןעגנולהָאצ יד ןערעוו טריר

 ווו ךילניישרַאװ ךָאנ ןעקנעדעג גנור .רַא ןופ םרעבמעמ ערעטלע יד

 ןיא קירוצ רהָאֹי עכילטע טימ ןעוועג ןענייז גנור .רַא ןיא םליב יד ןיילק

 טינ ,םוירַאטינַאס ןיוק טַאהעג טינ ןעבָאה רימ .עגיטצעי יד טימ ךיילגרַאפ

 ןעכָאװ 18 ןייק טלהָאצעג טינ ןוא ןַאשייקוידע ןייק טינ ,"דנוירפ , ןייק

 -נוא עלַא יד ןענייו טיוצ רעד טיפ .ןעכָאװ 12 רָאנ טיפענעב ןעקנַארק

 -ערג טרענמעמ יוד ראפ ןעגנולהאצ וד ןוא ןערָאוװעג ןעפַאשעג סנַאשוטיטס

 -םעומ ןעכיירטש רַאפ ןעקָארשעג טינ רָאג ךיז טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג רעס

 ;טכַאנ רָאד רַאפ רעסערג םולח םעד טכַאמ ןעמ ןעוו ,ךילריטַאנ .סרעב

 ַא רַאלָאד 10 טימ ןערעוו רערעיימ ןעלעוו סויד יד זַא טיירש ןעפ ןעוו

 וד טימ טנַאקַאב טינ ןענייז עכלעוו סרעבמעמ עסיוועג ךיז ןעלעוו ,רהָאו

 לעסיבַא ךיו טרעדָאפ סע .ןעפיולטנַא ןוא ןעקערשרעד ןעטקַאפ ע'תמא

 ןעטסולרַאפ עסוורג ןהָא ןערָאװעג טזיילעג טלָאו םעלבָארּפ יד ןוא טקַאט

 .סרעבמעמ ןופ

 טימ ךיילנראפ ןיא גניר רעטייברא םעד ןופ ענַאל יד

 .םנעדרָא ערעדנא

 -ווט םוצ טצעי ןעלהָאצ סרעבמעמ גנור .רַא יד סָאװ ןעגנולהָאצ יד

 .טלהָאצ ןָאיצַאזינַאגרָא ןַא דנעגריא סָאװ רענעלק ןענויז דנָאפ טיפענעב ןעמ
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 רַאלָאד 1000 רַאפ רהָאו ַא 12.89 טלהָאצ ,לשמל עסַאק ןעקנַארק עשטיוד וד

 רַאלָאד 8 יו רהעמ סָאװטע םהרבא תורב רעדרָא .דנוא רעד .סנערושניא

 רַאלָאד דנעזיוט רופ רַאלַאד 6 זיולב טלהָאצ גנור .רא רעד ,סגנערושנוא

 גיפיולרָאפ ןעגנולהַאצ עניילק עועיד ןענווז גנור .רא ם'ווב .סנערושנוא

 .גונעג םיוק סרעדרָא ערעדנַא ווב ,גוגעג ווו רחעמ

 ןעריסַאּפמ םיסנ ןיק ?הוודז ַא סָאד ווא םור אוו

 -נווא רַאנ ,טריסַאּפ םינ ס3 ןיוק ךיוא טָאה גנור .רַא םעד טומ ןוא טינ

 -וומ ענייז ןענווז ךילגלָאפ ןוא גנוו ךָאנ זיא .ר .ַא רעד לייוו ,ראפרעד ךַאפ

 ןיילק יו זיא ,ןוולק ןעגויז עלעפ-טנעטיוט וד ןעוו ןוא ןוילק עלעפ-טנעט

 -רַא ערעדנַא וד ןוא .גונעג גיפיולרָאפ זיא ןייז טינ ןעלָאז ןעגנולהאצ וד

 ןענויז םרעבמעמ סנעמעוו ןוא רעגנעל ןיוש ןעריטסיזקע עכלעוו סגעד

 ןעגנולחָאצ יד ךילגלָאפ ןוא רעסערג עלעפסנעטווט ֹוד ןענייז ,רעטלע ןיוש

 -סנעטווטמ גיגעוו טצעי זיב ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד קנַאד א ןוא רעסערג

 דנָאפ וורעזער ןעסיורג א ןערָאּפשוצּפָא ןעגנולעג זנוא זוא טַאהעג עלעפ

 יד טיול סרעבמעמ יד ןענעכער וצ טייקכילגעמ וד ונוא טיג סעכלעוו

 שנעט רעדעי יו יוזַא ןוא ,גגור .רַא ןיא ןיירַא ןענייז ייז סָאװ ןערהָאי

 טלעטשעגנעמַאזוצ ןיא עכלעועןָאיצַאזינַאגרָא ןַא ךיוא טרעוו ,רעטלע טרעוו

 ,רעסערג עלעפ סנעטיוט יד ןוא רעטלע ךיוא ,ןעשנעמ עגלעצנויא ןופ

 ןעלהָאצ רימ עכלעוו ןעגנולחָאצ וד סָאד ןעטרַאוװרע ךילגלָאפ רימ ןעזומ

 סטייר וד ןעמחעננָא ןעלעוו ריס ביוא ןוא גונעג ןייז טינ ןעלעוו טצעי

 ןייז םעוו דנָאפ וורעזער רעד סָאד ןעריטנַארַאג טיג רענווק ןאק רעטעּפש

 וד םיול סרעבמעמ יד ןענעכער ןענָאק ןאד לָאז ןעמ סָאד סיורג ווזא

 ןָאשוורטסוליא עגידעבעל ַא .גנור .רַא ןיא ןיירַא ןענייז ייז ןעוו ןערהָאו

 -םעמ דנעוווט 948 טָאה רעכלעוו רעדרָא ןַא ,"םונאקרא לאוָאר, רעד זיא

 טָאה רעדרָא רעזיד .ראלָאד ןָאילימ 11 ןופ דנָאפ וורעזער א טימ סרעב

 םעד ףיוא רהעפעגנוא קירוצ רהָאו 12 טימ ךָאנ סטויר יד ןעגָאלשעגרָאפ

 -עג טינ סטויר וד ןעבָאה סרעבמעמ וד .רָאפ ןעגָאלש רימ יוװ םעטסופס

 רערעייז רעטלע רעכילטינשכרוד רעד ןעוו 1914 ןיא .ןעמהעננָא טלָאװ

 -גווא טָאה ( טָאק .וקע) סיטויּפעד ווָא דרַאָאב יד ןוא 40 טכוורג רעד טָא

 ןיולַא ייז ןעבָאה ,ןעריטָארקנַאב ןעכיג ןיא טעוו רעדרָא רעד זַא ןהעועג

 רעייז טיול סרעבמעמ יד גידנעכער סטייר יד ןערהיפוצנייא ןעסָאלשַאב
 ,רהָאו 46 ווא רעטלע סטונשכרוד סנעמעוו רעדרָא ןַא  .רעטלע רעגיטצעי
 ףווא ןוא 18 ןוא 70709 ןענייז עכלעוו ,סרעבמעמ רעדנעזיוט גונעג טָאה

 90 רַאגָאז ןוא 28-20 וצ טגנַאלַאב ןיוש ןעבָאה עכלעוו סרעבמעמ עזיד
 ןעבָאה ייז ןוא סיורג ךילקערש ןעלַאפעג ןעגנולהָאצ וד ןענייז ,רהָאי
 םירפוס םמווטס דעטיינוי םעד זיִב טיי יוזַא סשרוָאק יד וצ טרילעּפַא

 ןערולרַאפ ןכ טשטראוורע רעדרָא רעזעיד .ןעראלרטּפ ןעבָאה ןוא טרואק
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 -לָאװ ןוא .ךילריטַאנ יוו רהעמ טינ זיא סע ןוא סרעבמעמ דנעזוומ 75 ייב

 ןעטלָאװ ,לָאמ ןעטשרע םעד ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןעוועג סטייר יד ןעט

 "ווו טצעי ןיוש ןענעקרענא סָאד ,ןערעוו ןעדימרַאפ ןעגנוריסַאּפ עכלעזַא

 ןיא טצעי זיא גניר .ברַא רעד ביוא טגערפ ןעמ ןעוו ןוא .סרעבמעמ ערע

 -טמיטשַאב טימ ןערעפטנע ןעמ זומ ,סטייר וד ןעמהענוצנָא ןָאוציזָאפ ַא

 -הָאי וד גודנענעכער .27 ןיולב זיא רעטלע-טינשברוד ןווז .סעו זַא ,טויח

 .הנור .ברַא ןיא ןיירַא ןענייז ייז ןעוו ,טייצ רעד טיול ןער

 "ווברַא םעד ןופ טייקרַאטש ןוא טייקצנַאג וד ןעגעוו טצעל וצ ןוא

 .גנור רעמ

 ןיא ןוא גנודנורג ןייז ןופ גָאט ןעט-1 םעד ןופ טָאה .ר .א רעד

 ןייז ןעטיירּפשרַאפ וצ טבערטשעג לָאמ עלַא גנולקיװטנַא ןייז ןופ ףיולרַאפ

 רָאנ ואוו דנַאל ןופ ךַאלעקניװ עלַא ןיא םולפנויא ןייז ןוא טייקגיטעהט

 ןייק ןעועג טינ זיא גנובערטש ןייז .ךיז ןענופעג רעטייברַא עשידוא

 םוא דנַאל עצנַאג וד ןעּפַאכרַאפ ןעלעוו ןוא טייקינדעשז ןופ טַאטלוזער

 ענהעש ענייו בעילוצ רָאנ .ןערָאּפש וצ ןעלַאטיּפַאק רהעמ סָאװ ,רהעמ

 ןיא ךיוא םהיא זוא סָאד ןוא ,ןעטיירּפשרַאפ וצ ןעלַאעדיא סטייהיורפ ןוא

 םע ואוו לעטדעטש ןוא טדָאטש רעדעי ןיא .ןעגנולעג סָאמ רעסיורג ַא

 רעדָא רערענעלק ַא ןיא ,ָאד זוא גניר .רַא םעד ןופ שטנערב ַא ָאד רָאנ זיא

 .גנוגעווַאב עלַאקידַאר ַא ,עמרָאפ רערעסערג

 טינ ךילצעזעג ןָאק גנור רעטייברַא רעד ואוו ,סטייטס 94 וד ןוא

 -עהט ןייז ןוא ןעלקיווטנע טינ לַאמרָאנ ךיז רע ןָאק ,סענזיב ןייק ןָאהט

 םעד ןעטלַאהַאברַאפ סָאװ וצ ןוא .ןעטויירּפשרַאפ טינ לַאמרָאנ טייקגיט

 ןייז ןעגנואווצעג ןעלעוו סטייטס ענעי סָאד טייצ ַא ןעמוק זומ סע ?תמא

 סטעזושטַאסַאמ ןָאטעג טָאה סָאד יוװ ןעסיירּפָא ךיז גניר .רַא םעד ןופ

 ןעבָאה רימ ןעלעוו גניר .רַא ןעסיורג ןעקרַאטש ןייא טָאטשנָא ןוא טייטס

 םימ ןעצונַאב ךיז ןעלעוו סנעדרָא ערעדנַא רעדָא .ךעלעגניר עניילק 8

 ערעייז ןעלעוו ןוא טרעקַאוצ ןעבָאה רימ סָאװ דלעפ ןערַאבטכורפ םעד

 סע ןוא ןעעזרַאפ ךעלדנערעק עשיטסילַאיצָאס-וטנַא ןוא עלַאקידַאר טינ

 :טגָאועג טָאה רעכלעוו ,איבנ םעד ןופ הללק יד ןערעוו םיוקמ טעוו

 ."ןעסייר טכורפ ֹוד ןעלעוו ערעדנַא ןוא ןעצנַאלּפ וטסעוו רענטרעגנייוו,

 סָאד ןערעוו ןאק ןוא ןעסקַאװ טעוװ ןוא ןעסקַאװ ןאק גניר רעטייברַא רעד

 "עוו וצ סָאד טייהנעגעלעג יד םהיא טיג .ןייז וצ טמיורטעג טָאה רע סָאװ

 ןיוש ןעלעוו טכורפ עגיטכיר יד ןוא קרַאטש ןעלצרָאוװ ענויז טכַאמ ,ןער

 .ןעסקַאװ אלומב
 ,םורג ןעכילדניורפ טימ

 .גניר .רַא עטימָאק סטייר לאנריױטַארּפ

 .קעס ,ן א מט ר ע נו ו 58 .בנ
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 -ורעגסיורַא ןעבָאה םודנערעפער רעד ךיוא יו טפירשוצ רעד

 .סטייר ?אנריוטארפ ןופ רענגעג יד ייב טסעטָארּפ א ןעמ

 ,עטימאק וויטוקעזקע רעלאנאיצאנ רטד זופ ןעטכירַאב יד ןיא

 ,טסואוועג ,םינּפח ,ןיֹוש טָאה ןעמ ןעוו ,1916 ,רעבמעצעד ןעטפ ןופ

 אזא ןעקישוצסיורַא ךדיז טביילק עטימאק סטייר לאנריוטַארפ יד זַא

 ;רימ ןעזעל ,םודנערעפער א רעטעּפש ןוא ,טפירשוצ

 -ריוטַארפ יד זַא ,ונוא וצ ךיז טעדנעוו 2 שטנערב ןופ עטימָאק ַא

 -נווא עלַא ןעניפעגוצסיוא ןערָאװעג טלהעוורע זיא עטימָאק םטוור לַאנ

 רעזנוא ןופ דנַאטשוצ םעד ןערידוטש ןוא עגַארפ רעד ןעגעוו ןעטווהלעצ

 -ַאק יד רָאנ טריטיגַא רעבָא שיטקַאפ .ערעדנַא םימ ךוילגרַאפ ןיא ןעדרָא

 טקירד 2 שטנערב .עגַארפ יד ןעטכיולַאב וצ טאטשנַא סטוור רַאפ עטימ

 סטייר לַאנריוטַארפ יד יוװ עזייוו ןוא טרַא רעד ןעגעג טסעטָארּפ ַא םווא

 -םיוא ערעייז ןעריאָאטעװ וצ םעב ןוא טייברַא רהיא ןָא טרהופ עטימָאק

 .ןעבַאג

 לַאנריוטַארפ ֹוד זַא ,ייז טרעלקרע ןייטשּפע דנוירפ ןַאמרעשט רעד

 טלהעוורע זיא עכלעוו ,עטימָאק עגידנעטשטסבלעז ַא ויא עטימָאק סטייר

 -טרָאװטנַארַאפ ןָאשנעװנָאק םוצ זיולב זיא ןוא ןָאשנעװנַאק םייב ןערָאװעג

 .עיצקידסירוי ןיוק יוז רעביא טָאה עויטוקעזקע עלַאנָאוצַאנ יד .ךיל

 ,טגָאז רע .עגארפ רעבלעז רעד ןיא טרָאװ סָאד טמוקאב רקנמ .רפ

 רהוא ויא סע רָאנ ,ויטוקעזקע רעד ןופ טכער סָאד זיולב טינ זיא סע וַא

 -סיוא טכַאמ עכלעוו ,עטימָאק סטיור לאנריומארפ וד זַא ,ןהעז וצ טכילפ

 ,םייברא יד זיולב ןַאהט לָאז ,גניר רעטייבױא ןופ ןובשח ן'פיוא ןעבַאג

 עוויטוקעזקע יד וא ,טביולג רע .ןערָאװעג טלהעוורע זיא יז עכלעוו ראפ

 לָאז עטימָאק סטיור לאנריוטארפ יד זַא ,ןהעז ןוא גנולעטש ַא ןעמחענ ףרַאד

 ןעשיווצ עגארפ יד ןעכאמ רערָאלק ןופ ןעמהאר יד ןיא ןעטייברא זיולב

 .פמישרעבמעמ רעצנַאג רעד ןוא סעשטנערב ערעזנוא

 ןייק ןעבעג טינ םהיא ןעק רע זא ,םהיא טרעלקרע ןאמרעשט רעד

 וד .9 .רב וצ ןערָאװעג ןעבעגעג זיא סָאװ ,רעד יוװ רעפטנע ןערעדנַא

 -ארפ רעד םומ גנוטימ סגנוטאראב א ןעבָאה רעכיז רעבא טעוו וויטוקעזקע

 -נעגעלעגנא רעד ןעגעוו ןעדערוצכרוד ךיז םוא ,עטימָאק סטוור לאנריוט

 ."טייה

 -ענ ,מָאק .זקע ,צַאנ יד טָאה ,1916 ,רעבמעצעד ןעט11 םעד

 -ַָאק סטייר לאנריוטארפ רעד טיסמ גנוציז עכילטפאשניימעג ַא טָאה

 -סייוו ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעש .ה ןופ ץיזרַאֿפ םעד רעטנוא ,עטימ

 .מַאָק ,ןקע .צַאנ רעד ןופ ןַאמרעשט
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 -עג ןעמונעגנָא טינ עסילשַאב ענייק ןענייז גניטימ םעד ייב

 ,ןעכַאמ ֹוצ רערַאלק םוא ,טדערענכרוד זיולב ךיז טָאה'מ .זערַאװ

 ,עטימַאק טטייר לאנריוטארפ רעד ןופ סעיצקנופ יד זענייז סע סָאװ

 -ארפ, א ןעוועג זיא (1917) "דניירפ, רעמונ ראורבעפ רעד
 .רעמונ "סטייר לאנריוט

 ,םטייר לאנריוטארפ ןעגעוו לעירָאטידע ןַא ןַארַאפ זיא ןעטרַאד
 א טימ ךערּפשענ רעכילדניירפ ַא, :סָאלאוו .ס ןופ לעקיטרא ןַא
 רימ סָאוװ ,טפירשוצ רעד ךיוא ,"סטייר ?אנריוטארפ ןופ רענגעג

 .טכַארבעג ַאד ןעבַאה

 "ריוטַארפ םעד ןעטואוו וצ יוװ ננורהעלקרע ןַא טמוק רעטייוו

 "ַאק ,זקע .צַאנ רעד ןופ עיצולַאזער א ןוא םודנערעפער סטייר לאנ

 ;רעביא אד ןעביג רימ סָאװ ,עטימ

 -ריוטארפ רַאפ םודנערעפער םעד טימ ןעמַאזוצ } עדניירפ עהטרעוו,

 ןופ ןעמונעגנָא ,ןַאוצולָאזער עדנעגלָאפ ךיוא ךיוא רימ ןעקיש סטייר לאנ

 :עגארפ רעויד ןעגעוו עטימָאק וויטוקעזקע רעלאנַאיצַאנ רעד

 -טַאנָאמ רהיא ייב ,.ר .א ןופ עטימָאק ןויטוקעזקע לאנַאוצַאנ וד,

 עגארפ וד גודנעמבארטַאב ,1917 ,ראונאי ןעט7 םעד ,גאטנוז גניטיט ןעכיל

 -ארפ ןופ גנורהופנווא יד ןעגעוו םודנערעפער ןעגיטצעי םעד גוצאב ןוא

 -ָאק םטויר לאנריוטארפ רעד ןופ טקישעגסיורַא טרעוו סָאװ ,סטייר לאנריוט

 :ןָאיצולָאזער עדנעגלָאפ ןעמונעגנָא טָאה ,עמימ

 רעד ןופ ןענייזי סטייר לאנריוטארפ יד סָאד ,ןעניז ןיא גידנעבָאה ,

 "ער עגיטיונ א סלא ןָאוצאוונאגרַא רעונוא ראפ טייקגיטכיוו רעטסכעה

 ןוא ןוא ןעהיודעג ןוא ןעסקאוו טינ ןעק .ר .ַא רעד רעכלעוו ןהָא ,עמרַאּפ

 סטייטס עלופ ןוא טיוקגוטעט ערעטייוו ןייז טימ טרעכיזעג טינ ראגַאז

 ;טרָאד ןעריטסיוקע סָאװ עצעזעג סנערושניא ענעדישרַאפ בילוצ

 ,.ר .ַא ןופ סנָאשנעװגָאק ויוצ עטצעל וד סָאד ,יונעג גידנעסיוו}

 -אב גומיטשניוא טעטכ ןעבָאה ,ּפישרעבמעמ עצנאג יד גידנעריטנעזערּפער

 ןוא ,ןערעוו ןעמונעגנָא לָאז סטיור לאנריוטארפ יד סָאד ,ןעטָאלש

 וצ ןעגָארט רומ סָאװ ,טייקכילטרָאװטנאראפ עסיורג יד גודנעלהופ ,

 -רַאפ ןהעז ןוא ןעטפערק ערעונוא ןיא סעלא ןָאהט וצ סרעבמעמ עלַא

 עבלעיוו ,ןעמרָאפער עגיטיונ יד ןערהיפנייא ךרוד ןעדרָא םעד ןעקרַאטש

 רעונוא ןופ ןעסערעטניא עטסעב וד ראפ ןטמייברא ןוא ,ןעבָאה זומ רע

 --- ,ןָאוצַאזונאגרַא

 לאנריוטארפ רעד ןופ גנולדנַאה יד רעבירעד רומ ןעריסרָאדניא

 ערעזנוא ןערהעלקוצפיוא עיגרענע ערעייז ןעדנעװנָא ןוא עטימָאק סטייר

 -סיט עכילטּפַאשנעסיוו עזיד זיא סע גיטכיוו יוװ ,ןהעטשרַאפ וצ סרעבמעמ
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 -נעמַאקער ןערעזנוא ןיווטסואווַאב ןעלופ ן'טימ ןוא ,גנולהָאצ ןופ םעט

 ."םטויר לאנריוטארפ רַאפ ןעמוטש ןצ סרעבמעמ ערעזנוא רימ ןערוד

 -וז יד רעביא ןעטכיראב ןאראפ רעמונ םעד ןיא ןענייז ךיוא

 סע ואוו ,(1917 ,ראונאי ןעט7 ןופ) .ע .נ ןוא .ד .ַא ,ב .נ ןופ ןעננוצ
 .עגַארפ סטייר לאנריוטארפ יד ןערָאװעג טלעדנַאהרַאפ זיא

 רעפטנע ןא ריס ןעניפעג "סעטימַאקא ןופ ןעטכיראב יד ןיא

 "עננַא עטימַאק וויטוקעוקע יד טָאה סָאװ רַאפ :עגַארפ רעד ףיוא

 : "סטייר ?לאנריוטארפ רַאֿפ עיצולַאזער יד ןעמונ

 רעד ןופ ןעמָאנ ןוא ונוא וצ ךיז םעדנעוו ןאמרענוופ .3 דנוורפ

 ןעסָאלשַאב ןעבָאה ויז זַא ,טרהעלקרע ןוא עטימָאק םטיור לאנריוטארפ

 רע .סטיור לאנריוטארפ ןעגעוו עגָארּפ וד םודנערעפער םוצ ןעקישסיורַא

 ןעמצעל םייב ןערָאװעג ןעמונעגנָא זוא עכלעוו ,ןָאוצולָאזער יד רָאפ טזעל

 סולשַאב םעד טול זַא ,טגָאז רע .סטיור לאנריוטארפ ןעגעוו ןָאשנעוװנַאק

 -עג עטימָאק סטיור לאגריוטארפ רעד ןופ טייברַא יד טָאה ןָאשנעװנַאק ןופ

 ןוא ךילדנימ טעשטנערב יד ןעשיווצ ןעריפיגַא ןיא ןהעטשַאב טפרַאד

 ײנַאק רעד ןופ סולשַאב ןעבלעז םעד טיול ןוא .סטייר ןעגעוו ךילטפורש

 לעיצנַאניפ טיוברא רעד ןיא ןעפלעה ייז עוויטוקעוקע וד ףרַאד ןַאשנעוו

 זוולב טאהעג טצעי זיב טָאה עטימָאק וד זא ,טרעלקרע רע .שולַארָאמ ןוא

 "עג ןעמ טָאה ןָאשנעװנַאק ן' בָא להָאװבָא ,ןעבאגסווא ראלָאד 400 םורָא

 ,ןַא םעטייד רע .רהעמ לעיפ ,לעופ גטטסַאק םחטוו םייברא יד זא ,טקנעד

 רעד ןופ גוגנעהּפָא לעיפ ןענייז םודנערעפער ןוֿפ ןעטאטלוזער יד וזא

 לאנריומארפ יד .ןעמהענ טעוו ווופוקעזקע עלַאנַאוצַאנ וד סָאוװ ,גנולעטש

 -סרָאדנע רהיא ןעבעג לָאז ויטוקעזקע וד זא ,טגנאלראפ עטימָאק סטייר

 -טומ עלעודיוודניא ןערהעוװרַאֿפ טינ לָאז ןוא םודנערעפער םוצ טנעמ

 ןעבָאה טיג ךיוא .סטייר ראפ ןעריטיגַא וצ וויטוקעזקע רעד ןופ רעדילג

 .ןעגנוטימ עכנַאמ ווז ראפ ןעריסערדַא םעוו ןיקסָאב .רפ לַאפ ןיא ןעגעג

 ןערעו סע ןוא טריטַאבעד טיירב טרעװ עגארפ יד יוװ םעד ךָאנ

 -וצנֲא ןעסָאלשַאב טרעוו סטייר ןעגעג ןוא ראפ ןעגנונוומ טגָאזעגסיורַא

 -ריומארפ רעד ןופ גנולדנַאה וד ןעריסרָאדנוא וצ ןָאוצולַאזער ַא ןעמענ

 | ."עטימָאק םטוור לאנ

 פעטירד-ייווצ ןייק טכארבעג טינ רעדיוו טָאה םודנערעפעד רעד

 -עגּפַא רעטייוו זיא עמרַאפער טטייר לאנריוטארפ יד .,טעטירַאיַאמ
 .ןערַאוװעג טגייל

 רימ ןעניפעג ןַאשנעװנַאק רעט17/ רעד וצ טרַאּפער םעד ןיא

 "אב ןייא .סטייר .טארפ ןענעו טייברא רעד רעביא ןעטכיראב ייווצ

 -ַאק םסייר .טארפ רעד ןופ רעטייווצ א ןוא .ק .ע .נ רעד ןופ טכיר
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 -נָאק רעט10 רעד ףיוא ןעדָאװעג ןעבילקעגסיוא ןזיא סאו ,עטימ
 ,גננומיטש רעד ףיוא טכיל א ןעפראוו ןעטכיראב עדייב .ןָאשנעוו

 ןערהיפנייא ןענעוו .ר .ַא ןופ ןעזיירק יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ

 ,סטייר ?אנריוטארפ

 ; טכיראב .ק .ע .נ םעד ןופ לייט א זיא םִא

 לאנרווטארפ רעד ןופ טכירַאב ןעלופ ַא ןעבָאה רהוא טעוװו סיוועג,

 .םייקגיטעט רעייז טםימ תוכויש א טָאה סָאװ ,ץלא ןעגעוו עטימָאק סטייר

 םינ ךיז ןעבָאה רומ סָאד ןעגָאז טיט ןענעגונַאב זיולב ךיז ןעלעוו רימ

 -ןצּפָא טלהעוורע ייז טָאה ןָאשנעװנָאק וד .טייברא רעייז ןיא טגיליױטַאב

 ןוא ונוא ןופ גיגנעהּפָאמוא עגַארפ םטווי-לאנריוטארפ רעד טימ ךיז ןעבעג

 ןעגָאז רימ .לַאפ ןייק ןיא ןעריטקיד טנעקעג טינ ךילגלָאּפ ויז ןעבָאה רימ

 ראפ זנוא ןעגעג טריטסעטָארּפ ןעבָאה טעשטנערב עבנאמ ליווו ,ראפרעד סע

 עליפ ןעבָאה ןעגעגַאד .עטימָאק רעווד ןופ גנולדנאה רענעי רעדָא רעד

 זנוא טמוק םלאפנעדעו .ןיוז וצ ףרַאד'ס יו ץלא ןעוט ויז סָאד טקנעדעגה

 ןיא ונוא ןעגעג ןעריטסעטָארּפ רעבָא ,טווברא רעווז ראפ טידערק ןייק טינ

 -םילטרָאװטנאראפ ענעגווא רהיא טָאה עטימָאק ּוד .ץאלּפ םא טינ ךיוא
 .טייק

 עטימַאק רעד ןופ זיא םודנערעפער סטיור לאנרווטארפ רעד ןעוו,

 ןעטלאהעג ןעבָאה זנוא ןופ עכנַאמ סָאװ םעד ץָארט ,ןערָאװעג טקישעגסיורַא

 -קורוצ טנעקעג טיג ךָאד ךיז רימ ןעבָאה ,דנעסַאּפמוא ראפ טייצ ענעי

 טייז רעלעיצנַאניפ רעד גוצַאב ןיא טרָאװ רעזנוא ןעגָאזסיױרַא ןופ ןעטלַאה

 ןיא ןעגַארּפ עטסגיטכיוו יד םוא ְךֹיז טלעדנאה סע ןעוו .עגארפ רעד ןופ

 ןעלופ ןיא ןוא ."לארטיינ, ןעביילב טינ גנוטלאווראפ יד ןעק ,ןעדרָא

 ךיוא טָאה עכלעוו ,ןָאיצולָאזער א טסַאפעג רימ ןעבָאה ךַאז רעד ןופ טסנרע

 -נָאק םייב ןעמוקסווא ךָאנ זנוא םעוו ךילנוושראוו .טכוורגרעד ןעמעלַא

 ."לָאמא ךָאנ עגארפ עזיד ןעטכבארטַאב וצ ןַאשנעוו

 טמענרַאפ עטימַאק סטייר ?לאנרויטארפ רעד ןופ טכירַאב רעד

 -רַאפ ,ןעטקנופ ענעדישרַאפ יד טכױלַאב רע ,ץַאלּפ רחעמ דס ַא

 "ראפ ,ךיוא טרחעלקרע ןוא ,םעטסיס אזַא ןערהיפנייא ףרַאד'מ סָאװ

 רעד זיב םודנערעפער ן'טימ טראווענ טינ טָאה עטימַאק יד סָאװ

 .ןַאשנעװנַאק

 (*: ןעבירשעג זיא טרָאּפער ןיא סָאװ טָא
 זַא ,ןהעטשרַאפ ןעלַאז ןעטַאגעלעד יד סָאד ,רימ ןעליוו טשרע וצ,

 ןעוו ,םודנערעפער א ןעקישוצסיורַא טכער עלופ טאהעג טָאה עטימַאק יד

 .1917 יאמ ,"דניורפ , (*
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 םימ טצונַאב ךיז ןעבָאה רימ םוראוו ,עדנורג ערעונוא ןעגוולרַאפ ךיוא רעבָא ןעליוו רימ .גוטיונ ןוא דנעסַאפ רַאפ ןענופעג רָאנ םָאד טָאה יז
 .עטכער עזוד

 סרעבמעמ וד עכלעוו ,ןעגעוו ,ץגיזָאד וד טימ טמיטשעג טי ןעטלָאוװ עכ -לעוו ,ןעגנולהָאצ ןופ ןעלעבַאט עייג ןוא טרַאּפער ןָאשיואוילָאװ םעיינ ַא רעדיוו ןעכַאמ וצ טניימעג טלָאװ סָאד ןוא ,1918 גנַאפנָא סטייר וד ןער -הופוצנווא ךילגעמ ןעוועג טינ טלָאװ ,ןעגנַאגעגכרוד טלָאװ ןוא רעמוז ןערָאװעג טקישעגסיורַא טלָאװ םודנערעפער רעד ןעוו רעדיוו .ןעגילווחט -ַאב ךיז ןעלָאז סרעבמעמ רהעמ זַא ,םַאזחטַאר ןיא עגַארפ רעגיטכיוו ַאזַא ןוא סָאד טביולגעג ןעבָאה רימ ןוא ;ןערעוו טעטרַאוװרע טינ גנומיטשבָא עסיורג ןייק ןעדנעטשמוא ענייק רעטנוא ןעק ןעטַאנָאמ רעמוז עסייה יד ןוא ןוא ,וילושוד רָאפעב ןערעוו טקישעגסיורַא טנָאקעג טינ םודנערעפער רעד טלָאװ ,ןָאשנעוװגָאק םוצ ןערָאװעג ןעזָאלעגרעביא טלָאװ עגַארּפ יד ןעוו .גנומיטשבא רעד ןיא ןעגולייהטַאב ךיז ןוא ןעגניטימ וד וצ ןעמ -וק וצ טווחנעגעלעג רהעמ ךיוא עקַאט ןוא טסול רהעמ ןאד ןעבָאה סרעב -מעמ וד .םודנערעפער ַא ןעקושוצסיורַא עטסעב וד זיא רעטניוו ןופ םייצ יד זַא ,טימרעד רימ ןענוימ ,דנעסַאּפ ןוא טווצ וד זַא ,ןעגָאז רומ ןעוו .ריפַאד ןענויז סרעבמעמ וד ןופ לוומ עטסערג ֹוד זא ןוא דנעסַאּפ ךול -קרווו זוא טויצ וד זַא ,טביולגעג ןעבָאה רימ סָאד ,ווא ,םודנערעפער םעד ןעקישוצסיורַא ןעגיואווַאב זנוא טָאה סָאװ ,עכַאורוא טּפווה יד
 .טואוועג ןעבָאה

 .רעהירפ סָאװ ןעטווווצ םעד רעדָא געוו ןווא ףיוא עגַארּפ יד ןעלטעט וצ ףילטנעגיוא טניומ סָאד סָאװ ,טווצ ןערָאּפש טלָאוװעג טָאה עטיטָאק וד ןוא ,1919 רָאפעב ןערעוו טרהיפ -עגנווא טנעקעג טינ ןעטלָאװ סמייר וד ןוא ,ןָאשנעװנַאק רעד וצ 1018 ןיב ןעטראוו וצ רעדיוו ןעוועג גיטיוג טלָאװ ,ןעלַאפעגכרוד ןַאשנעװונָאק םעד ךָאנ טלָאװ םודגערעפער רעד ןעוו ןוא ,סָאד זוא רעגרע ָאטסעד ,ןעג -ווצרַאפ ןוא טפעלשרַאפ טרעוו עגַארפ יד רעמייוו סָאװ זַא ,ךיוא טנעמ -ָאמ ןעגיטצעי ןיא ךָאנ טביולג ןוא טביולגעג עטימָאק וד טָאה טצעלוצ ןוא .סולשעב רעזנוא וצ ןעגָארטעגויב לעיפ ךיוא טָאה סטייטס עכילצעז -עגנוא וד ןופ עגינויא ןופ ןוא געול רָאבוול םעד ןופ קורד רעד

 :טגלָאּפ יוו ןעניוו סעסנעּפסקע יד .טמָא ןוא ןעוועג ןענייז ךימ סָאװ טיוצ רהָאי םעד רַאפ טכאמעג ןעבָאה רומ עכלעוו ,סעטנעּפסקע ערעזנוא ןופ עלעבַאט ַא ןעבעגוצרעביא גיטוונ רַאֿפ ןענופעג רימ
 11/7411 = -- חד חד דח הד דד חד ( ןעצנערעפנָאק) ןעגנוהטַארעב 9 9991 -- -- יה זה דד דד דוד (ןעטרעּפסקע טימ) ןעגנוהטַארעב
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 28400 הוה היה יה היה הי שיש יש שש גע/ א שש א סלָאה רַאפ טנער

 /4489 = יה יח היד= היפ היה דמ ח תד ש א ןעצנערעפנַאק יד וצ .ד .ד

 211407 = = = == == םודנערעפער םעד ןעקישסיורַא ןוא ןעטנורּפ

 4/:00 = היה י= היח י= =-= שזדיוטסָאּפ ןוא גניטנירּפ ,ירענָאישיומס

8488 הה- היה היה היה יח היתת השחמ יהש שש יש שש סטגעמזייטרעוודַא
/ 

 29486 == היי הייד החי היחח הי ת שב בי יי א א טייברַא סיּפָא

 40409 = --- יה החי היי הדש חש יש שש סעסנעּפסקע עטימַאק

 8.1 = היה יי זיחה תיה = (ערעדנַא ןוא סנָאשוייקילבָאּפ) םענעדעישרעפ

 ש/22.17 --- -- == === לַאטָאט

 רעבעגּפָא טכירַאב רעד זיא (רעט-17) ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא

 רהיא ,סָאלַאװ .ס ןעוועג עטימָאק סטייר לאנריוטארפ רעד ןופ

 -יבלעז רעד ןעוועג זיא טכירַאב ןייז ןופ טלַאהניא רעד .,ןַאמרעשט

 "םיוא יד זַא ,,ה .ד ,ןַאשנעװנַאק רעד וצ טרָאּפער םעד ןיא יו ,רעג

 דַאגעל וצ ױזַא יוװ ,ןעלטימ ןעבוז וצ ןעוועג זיא .ק .ר .רפ ןופ עבַאג

 לאנריוטארפ ןערעדַאפ עכלעוו ,סטייטס יד ןיא .ר .ַא םעד ןעריזיל

 .עדענעק ןיא ןוא ,סטייר

 30 ןופ עטימַאק לעגיל ַא ןעבילקעגסיוא טאה ןָאשנעװנַאק יד

 -ייב ןעטַארטרַאפ ןעוועג ןענייז עטימאק לעגיל רעד ןיא .ןעטַאנעלעד

 ,םידדצ עד
| 

 יטשנייא ןַא ףיוא ןענינייא טנעקעג טינ ךיז טָאה עטימַאק יד

 .עיצולאזער רענימ

 ,ןעועג זיא עטימָאק לעניל רעד רַאפ רעבעגבָא טכירַאב רעד

 .(טיִארטעד) 186 שטנערב ,זיוװַאלפ

 -סױרַא טנעקעג טינ ןעבאה ייז סָאד ,זעוועג עידומ טָאה רע

 ,טעטירָאיַאמ א ןעבָאה ייז .עיצולַאזער עגימיטשנייא ןַא ןעגניירב

 .פ ןופ טעטיראנימ ַא ןוא עטימאק רעד ןופ 28 ןופ טהעטשַאב סאוו

 ןַאשנעװנַאק םייב ןעלאז סטרַאּפער עדייב זַא ,טרידנעמַאקער רע

 .זןערעוו טלעדנַאהראפ

 :עיצולַאזער טעטירָאיאמ יד רָאפ טזעֿכ רע

 ןיא טלעמַאזרַאפ ,גנור רעטייברַא ןופ ןָאשנעװנַאק עט'+7 יד,

 .סקנָארב ,סַאלַאּפ טנוָאּפ םטנַאה

 ,עטימָאק םטיור לאנריוטארפ רעד ןופ טרָאּפער םעד גידנערעהסיוא

 "ולָאזער עדנעגלָאּפ וד ןָא טמהענ ,עגַארפ יד ךילדנורג גידנעריטוקסיד ןוא

 :ןָאיצ



 8 גנור רעמווברא ןופ עטכושעג וד

 וד ןוא עטי15 וד ,טגָאשנעוװונָאק ווווצ סָאד ,טכַארטַאבנַא ןוא 1
 -ןוא וד רַאֿפ טגָאזעגסיורַא ךיז גומיטשנווא טעטכ עדייב ןעבָּאה עט"0
 טפוור לָאנריוטַארפ ןופ גנורהיּפ

 -ָאוַאט ַא טומ ןעבָטח םמודנערעפער ויווצ סָאד ,טכַארטַאבנַא ןוא 2
 עדייב ןופ עסולשַאב יד ןעסווחעגטוג ןעמוטש ענעבעגעגבָא וד ןופ טעטיר
 .סגַאשנעוונַאק

 ןערעכיורַאפ וצ רָאנ טויג גוטיוג ןוא גנור רעטיובוא ןיא סטייר לאנריוט -ארפ וד ןופ גנורהופנווא וד סָאד ,טכַארטַאבנַא ןוא גודנעמענ 8
 ,טרעבמעמ וד ןופ סנערושגוא יד רַאפ ,גנור רעטויברַא ןופ ץנעטסיזקע םעד
 -רַאפ טרעטשעננוא ןענעק לָאז גגיר רעמויברַא רעד לעיצעּפס ךיוא רָאנ
 ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש ,םטווטס עלַא ןיא טייקגיטעהט ןייז ןעמוורּפש
 ןעמַאַאטש עטגוגווארַאפ וד ןיא ףיז ןענופעג רעטיוברַא עשידיא יד ואוו
 .ַאדַאגַאק ןוא

 .טרהיפעגנויא ןערעוו ןעלעוו סטייר לאנריוט -טרפ וד ןעדווס ,ךילצעועג ןערעוו ןעדנעטשמוא עגייק רעטנוא ןעגַאק םינ טעוו ןוא טיג רע ןאק ,םרעבמעמ ןוא סעשטנערב טָאה גנור רעטייברַא רעד ואו ,סטווטס 24 ןוא ןוא ןעמַאַאמש עטגונווארַאפ וד ןופ סטווטמ 10 ןוא ןיולב גוטעהט ןייז ףולצעזעג גנור רעטויברַא רעד ןאק ,ןעגנול -הָאצ ןופ םעטטוס עגוטצעו יד רעטנוא סָאד ,טכַארטַאבנַא ןיא .4

 טיובעגפווא גנור רעטווברַא םעד ןו היט ךרוד זיא עכלעוו ,ןַאיצַאזינַאג -רַא רעטסעווש רעזנוא ,געול רָאבויל רעד סָאד טכַארטַאבנַא ןוא = .9
 רעמווברַא םעד רַאּפ טייקכולגעטנוא יד ךרוד ,טויטס .ססַאמ ןיא ןערָאװעג
 .טוומס ןעדנעפערטַאב ןוא טייקגיטעהמ ןייז ןעטוירמשרַאפ וצ גניר

 ףניר רעטויברפ םעד טימ ןעגונווארַאּפ וצ ךיו טיוחנעגעלעג ַא ןעבעג םורוא ןוא ןעכערּפשרַאפ רעונוא ןעטלַאה וצ טעטכולפרַאפ שולַארָאמ ןענייז ףומ ןוא ,גנור רעטווברַא םעד םימ ןעגינווארַאפ וצ ךיז-- רעטעּפש ןוא טצעו טםוג בוא -- ןעוועג זיא ןעטבווסווא טנעמעוו ןוא עגילייווטיוצ
 .ףולצעזעג טינ ךָאנ ווא רע ואוו טטווטפ עלַא יד ןיא ףךולצעזעג גגור רעטיוברַא םעד ןעכַאמ וצ ןעלמומ עגוטווג עלא ןעטעגוצנַא ,שוווטוקעוסע ץלַאנָאוצַאג וד ןָאשנעװונַאק עווד טגָאר -טפוואמב ןוא טסילשַאב ,טכַארטַאבנַא ןיא סעלַא סָאד גודגעמהעג
 יעזעג טנערושנוא 13 ןופ ןעגנורעדַאט ו טומ ;גאטקנווא ןוא ןייז לָאז סע ןא ,ורוא טיפעגעב ןעטווט רמפ ןטננולהָאצ ןופ עמרַאפ יד ןערעדנע וצ טנַארטפיושַאב ןיוז עוויטוקעוקע יד טָאו ,סעוצ ןעזעיד רַאפ ןוא

 .טטווטס עדנעפערטַאב וד ןופ עט

 א טלַא ןערָאװעג טריזינַאגרָא ווא עכלעוו ,ןָאיצַאזונַאגרָא עזעיד



 גניר רעטייברא ןופ עטכוישעג וד 654

 -עגנויא ןעלָאז ןעגנולהָאצ וד ןופ ןעמרָאפ יד ןיא גנורעדנע עזעיד

 .1018 ,רַאונַאי יוװ רעטעּפש טינ ןערעוו טרהיפ

 "הירפ טינ םודנערעפער םוצ ןערעוו טקישעג לָאז ןָאיצולָאזער עועיד

 "קָא ןעט-19 םעד ןופ רעטעפש טונ ןוא רעבמעטּפעס ןעט-15 םעד יו רע

 ןייז טעו ןעמיטש ענעבעגעגבָא וד ןופ טעטירָאיַאמ א ןעוו ןוא ;רעבָאט

 .הניר רעטייברַא ןיא ץעזעג ַא ןערעוו םע לָאז ,ריּפַאד

 -ָאק וויטוקעוקע עלַאנָאוצַאנ יד ךיוא טגַארטּפי ןאַאב ןָאשנעװנָאק יד

 "ער םעד ןהעגכרוד טעװ ןָאיצולָאזער עועיד יו לענש ווװַא סָאד ,עטימ

 יד וצ ףורפיוא ןַא ןעזָאלסיױרַא עטימָאק ויטוקעזקע וד לָאז םודנערעפ

 םעד ראפ ןעניד לָאז רעכלעוו ,דנָאּפ ןעלעיצעּפס א ןעפַאש וצ סעשטנערב

 ,טרעבמעמ יוד וצ ןעגנולהָאצ וד ןיא ןעגנורעטכיילרַאּפ ןעכַאמ וצ קעווצ

 ןוא רהָאו טס ןופ רעטלע ןיא גניר רעטייברַא םוצ ןיוש ןעגנַאלַאב עכלעוו

 ."רעכעה

 -אנא .י ןופ ןערָאװעג ןעזעלעג זיא עיצולַאזער טעטירָאנימ יד

 : 2 שטנערב ,לָאּפ

 ןיא עגַארפ טטיור לאנריוטארפ יד זא ,ןעמונעג טכארטעבנא ןיא,

 ןוא ןערָאװעג טמיטשעג לָאמ יוווצ בלאה א ןוא רהָאי ןעטצעל םעד ראפ

 -עג ַא ןערעוו וצ ןעמיטש להָאצ עכולצעזעג וד ןעגָארקעג טינ לָאמ עדייב

 ךָאנ עגַארפ עבלעז יד ןעקיש זַא ,ןעמונעג טכַארטַאבנַא ןיא ןוא :;ץעו

 -וצונוא וד ןעגעג גוטכיר טינ ןעוועג טלָאװ םודנערעפער ַא וצ לָאמ ַא

 ןעטכעלש א רהעז טכַאמעג טלָאװ סעכלעוו ,גנור רעטייבוַא ןופ עוויטַא

 גניר רעטייברַא ן'רַאפ ןוא ללכב טלעוו רערעסיוא רעד רַאּפ קורדנווא

 וצ רָאפ טהעטש סטיוטס דעטיינוי יד זַא ,טכַארטַאבנַא ןיא ןוא ;טרפב

 ןעקריוו ךיוא טעוװ עכלעוו ,המחלמ ךרוד טיוצ עכילרהעפעג ַא ןענעגעגַאב

 ןעגייל רימ זַא ,ןעסָאלשַאב סע ויז םורַאד ,גניר רעטייברַא ן'פיוא טכעלש

 רעבלעזרעד ןיא .טייצ רהָאי ַא ףיוא םטייר לאנריוטַארפ ןופ עגַארפ יד ּפָא

 וצ ןערעוו טגָארטפיואַאב עטימָאק וויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ יד לָאז ,טווצ

 -צעועג טינ ןענייז עבלעוו ,סטויטס וד ןעכַאמ וצ וזַא יו ןעלטימ ןעכוו

 ."ךילצעזעג ןערעוו ןעלָאז ךיל

 .צַאנ רעד ןופ ןעמַאנ ןיא טרָאו סָאד טמענ ןייטשּפע .בא

 :עטיילַאק ,זקע

 .עגַארּפ רעזיד ןיא עיצַאדנעמַאקער ַא טָאה עטימָאק וויטוקעזקע יד,

 -ער רימ .עגַארפ עלַאגעל רָאנ ,סטייר לאנריומארפ ןָא טינ סע ןעפור רימ

 וו יד ןיא גנור רעטויברַא םעד ןופ גנוריזילַאגעל יוד סָאד ןערידנעמָאק

 -עגרעבויא לָאז ,ןעטָאלשעגגיורַא .ססַאמ ךיוא עדענעק ןוא סטיוטס טעמיינ



 668 גגופ רעמיוברא ןוֿפ עטכושעג וד

 "רַאֿפ ןיא ןעלעטש ךיז לָאז וז .עפימָאק וויטוקעזקע רעד וצ ןערעוו ןעבעג
 ךולצעזעג טינ ןענייז רימ אוו ,סטיוטס וד ןופ ןעטרעּפסקע טימ גנודניב
 םעד ןעק ןעמ סָאד ,סולש םוצ ןעמוק טעוװ עוויטוקעזקע יד ןעוו ןוא
 ןעבָאה ייז ןעלָאז ,ןעריוילַאגעל טינ םטויטס ענעו ןיא גנור רעטויברַא
 -נערעפער ַא וצ עגַארפ סטיור לאנריוטארפ יד ןעקישוצסיורַא טכער סָאד
 ריֿפ יוו יוזַא .ןעטרָאּפער ןָאשנעװנָאק ןעטסכעג םוצ סע לָאז רעדָא םוד
 עלַאגעל טיג וד ןופ םרעבמעמ דנעזיוט 9 יד ןעגעװ ןעגרָאז ןעפרַאד
 ןופ סרעבמעמ דנעזיוט 51 יד ןעגעוו ןעגרָאז ךיוא רימ ןעפרַאד ,סטייטס
 רעדייא ןעטכַארטַאב יונעג ךַאז יד ןעוומ רימ ןוא םטווטס עלַאגעל יד
 ."סולשַאב ַא ןָא ןעמהענ רימ

 -נָא ךיז ןעבָאה עיצולַאזער טעטירַאנימ רעד ןופ רעגנעהנַא יד
 .עטימאק .זקע רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער רעד ןָא ןעסָאלשעג

 -עג ןעבָאה עטימַאק .זקע רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער רעד רַאפ
 ןוא ןַאמרענייפ .ג -- ןענעג ,גרעבנייוו .י ןוא ןַאמדלעפ .ה טדער
 ,סָאלַאוו ,ס

 טעטירָאיַאמ יד טָאה ,לָאק לָאר ַא ךרוד ,גנומיטשבָא רעד ייב
 רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער יד ןוא ןעמיטש 987 ןעגָארקעג עיצולַאזער
 .ןעמיטש 184 ,עטימַאק ןויטוקעזקע

 טעטירָאיאמ יד) טעטירַאיאמ לעטירדי-ייווצ ןופ ןעפַאשּפָא סָאד
 .ר .ַא ןיא שינערהעקרעביא עסיורג וצ ַא ןעוועג טלָאװ (עיצולַאזער
 ןעבָאה .ףמַאק רערעטיב ַא םעד ןענעו ןעכיוהעגנָא ךיז טלָאװ סע
 רעד וצ טכארבעגנירַא ןוא ךיז ןעשיווצ ןעהטַארַאב ךיז רערהיפ יד
 : עיצולַאזער סימַארּפמַאק ַא גנוציז רעט"פ

 ןעמאגעלעד וד ןופ לעטירד ייווצ יוו רהעמ זַא ,טכַארטַאבנַא ןיא,
 -נויא יד וָא ,ןעסַאלשטנע טגָאזעגסיורַא ךיז ןעבָאה ןַאשנעװנָאק םעד ןופ
 -ַאב סָאד ןוא .ןערעוו ןעמונעגנָא לָאז סטוור לאנריוטארפ ןופ גנורהיפ
 ןָאשנעװנָאק עטירד יד וצ ןיוש טָאה פישרעבמעמ עטיירב יד זַא ,טזייוו
 ןייא ןעבָאה וצ גנַאלרַאפ םעד טקירדעגסיוא רעדיוו ןעטַאגעלעד יד ךרוד
 ןערעוו טרעדנעעג ןעוומ םעד בעילוצ ןוא אקירעמַא ןיא גנור רעטיײברַא
 .ךילצעזעג לַארעביא ןעכַאמ ונוא ןעלָאז עכלעוו ,ןעגנולהָאצ יד

 סטייר ןופ ענַארפ רעד טימ גנודניברַאפ ןיא זַא ,טכַארטַאבנַא ןוא
 -ַארפ יד :ךילמענ ,ןָאשוטיטסנָאק רעד ןופ ץעזעג ַא ןעדנוברַאפ ךיוא זוא
 .לעמירד ייווצ ןופ עג

 ןעק ,לעמירד ייווצ יד ןופ גנופַאשּפָא רעד ךרוד זַא ,טכַארטַאבנַא ןוא
 -ןצכרוד םוא ןוא ,ןעהייר ערעונוא ןיא ןעיורעגירק ןערעוו טכַאזרוארַאפ
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 ונָאמרַאה רהעמ ןַא ,גוטכווו רהעז זיא סטייר ןופ עמרָאפער וד ןערהופ

 "וצ קעווצ ןעועיד רַאפ ךיוא לָאז ןוא גניר רעטייברַא ןיא ןעשרעה לָאז

 רַאפ ןענופעג טעוו יז עכלעוו ,גנור רעטייברַא ןיא רעוהט עוויטקַא ןעהיצ

 .דנעסַאּפ

 :ןַא ,סולשַאב ַא ךרוד ןָאשנעװנָאק יד סיוא טקירד

 עועיד ןעקישסיורַא לָאז עטימָאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד 41

 םינ ןוא רעבמעטּפעס ןעט19 ןופ רעהירפ טינ םודנערעפער ַא וצ עגַארפ

 ןערעוו ןעבעגעג לָאז סע ןוא ,1917 ,רעבָאטקָא ןעט-18 םעד יו רעטעמש

 "סיורַא טרעוו םודנערעפער רעד סָאװ גָאט םעד ןופ טייצ ןעטַאנָאמ ויווצ

 .גנומיטשּפָא ןוא ןָאוסוקסוד רַאפ טקישעג

 טקישעגסוווַא טעוו םודנערעפער רעד זיב טייצ רעועיד רַאפ

 טייברַא סגנורעלקפיוא עטיירב ַא ןערהיּפנָא עוויטוקעזקע יד לָאז ןערעוו

 ןיא דנַאל ןעצנַאג םעד רעביא סעשטנערב וד ןוא סרעבמעמ וד ןעשיווצ

 ךָאנ ןעלטימ עגיטיונ עלַא ןעמהעננָא ךיוא ןוא ,סטייר יד ןופ רָאווייפ

 -ווקבילגעמ ןוא עצעזעג יד ןעכַאמ רערהָאלק ןוא ןעלעטשוצ טסעפ רהעמ

 -עג טינ ןענויז רימ ואוו ,סטייטס עלַא ןיא ךילצעזעג ןערעוו ןופ ןעט

 .ךילצעז

 עלַא יד סָאד ,ןָאשנעװנָאק רעד ןופ שנואוו רעד ךיוא זיא סע 8

 "געװנַאק ןופ קורד םעד רעטנוא טינ ןענָאק עכלעוו ,סטיור ןופ רענגעג

 "מַא ןעלָאז ייז סָאד סטייר יד רַאפ ןעריטיגַא ןוא רעגנייהנָא ןערעוו ןָאש

 ןעגעג ןעריטיגַא טינ ןוא עגַארפ רעד ןיא ןויסַאּפ ןעביילב סנעטסגינייוו

 .סטייר יד

 יד ןעמעוו ףיוא שזדרַאל טע סרעבמעמ יד סָאד טכארטעבנא ןיא 4

 ,סרעבמעמ ערעדנַא עלא טימ ךיילגוצ ןעלַאפ טעוו ןעגנולהאצ יד ןופ טסַאל

 -ַאב ,עגַארפ רעד ןיא ךיז ןעגילייהטַאב וצ טייהנעגעלעג ןייק טינ ןעבָאה

 -וצסיורַא ,עטימָאק וויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ יד ןָאשנעװנָאק וד טגַארטפיוא

 סרעבמעמ עלַא וצ םודנערעפער ןעזעיד ןופ סטָאלַאב ענלעצנווא ןעקיש

 לָאז טואוו רעד ןוא טסָאּפ ייב ןעטואוו ןענָאק ןעלָאז עכלעוו שזדרַאל טע

 ."קילבָאּפ ירָאטָאנ ַא ייב טגימעטשַאב ןייז

 לָאק לָאר ַא ךרוד ןערָאװעג טמיטשעג ךיוא זיא עיצולַאזער יד

 "ארפ זַא ,זערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא 276 ןעגעג ןעמיטש 308 טימ ןוא

 לעטירדיייווצ ןעוו ,ןערעוו טרחיפעגנייא רָאנ ןענעק סטייר לאנריוט

 .םודנערעפער םייב רַאפרעד ןייז ןעלעוו ןעמיטש
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 ןעגעוו םודנערעפער רעלעיצעּפס רעד
 .טמייר לאנועטארפ

 רעד ךָאנ דלַאב טָאה עטימַאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד
 -פיוא סנעמעוו ,"עטימַאק לעניל, ַא טלהעוורע ןאשנעוונַאק רעט7
 עַלַא ןיא גניר רעטייברַא םעד ןעריזילַאגעל וצ ןעוועג זיא'ס עבַאג
 ןעמונעגנַא ןיא סָאװ ,עיצולַאזער רעד טימס גנַאלקנייא ןיא סטייטס
 .ןאשנעוונַאק רעד ףיוא ןערָאװעג

 ןופ גנוציז) עטימָאק .זקע .צַאנ רעד ןופ ןעלָאקָאטָארּפ יד ןיא
 : טכירַאב ןעדנענלָאפ רימ ןעניפעג (1917 ,רעבָאטקָא ןעטז

 ןעסָאלשַאב טָאה עטימָאק לעגיל וד וא ,טעטרָאּפער ןיקסוג דנוורפ,

 יד ןופ גידנעלייטרוא סָאד ,עוויטוקעוקע רעלאנָאוצַאנ רעד ןעבעגוצרעביא
 -אב ןוא סטייטס ענעדושרַאפ ןוא סרענָאשימָאק םנערושנוא ןופ םרעפטנע

 -ארפ ןופ גנורחיפנויא וד ןיא ,גנור רעטייברַא םעד ןעריזילַאגעל וצ גוצ
 ףעגול וד .ןָאיצַאזונאגרָא רעזנוא ראפ טייקגידנעווטיונ א סטוור לאנרעט
 -רוק ַא ףיוא רעטערטרַאפ ַא ןעקישוצסיורַא טמיטשַאב םוראד טָאה עטימָאק
 -עוו סעשטנערב יד טרָאד ןערהעלקפיוא ןוא טעטש עהוור א ןוא טווצ רעצ

 .סטיור לאנריוטארפ ןערהיפנויא ןופ טויקגיטכיוו רעד ןעג

 א ןעפורעגנווא טָאה עטימָאק לעגול וד זא ,וצ טיג ןויטשּפע .רפ
 עגארפ רעד וצ ךילדנוורפ ןענייז עכלעוו ,רעוט גניר רעטויברַא ןופ גניטימ

 -ארפ , סלַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה גניטימ רעזיד .סטוור לאנריוטארפ ןופ

 ---סָאלַאװ .ס :עטמַאַאב עדגעגלָאפ טלהעוורע ןוא "עטימָאק סטיור לאנריוט

 ןאמליח .ו ןוא ןאמרעגוופ .ג ,ןאמרעשט-סייוו --- רעלהאצעב .5 ,ןאמרעשט

 ."ערעטערקעפ --

 -אווענ טמיטשַאב זיא ,רעטערקעס לארענעג רעד ,ןיקסאב .י
 ןענעוו ןעדער ןוא טעטש ענעדישרַאפ רעביא רוט א ןעכאמ וצ ןער
 ,סטייד ?אנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא רעד

 טלעטשעגנעמַאזוצ זיא עכלעוו ,עטימַאק סטייר לאנריוטארפ יד
 וצ סעטימַאק טקישעגסיורַא ךיוא טָאה ,רעוהט .ר .ַא ןופ ןערָאװעג
 {'רעביא יאס ,קראי וינ ןיא יַאס ,סעשטנערב יד ןופ ןענניטימ יד
 .ןערָאװעג טמיטשעג זיא םודנערעמער רעלעיצעּפס רעד תעב ,דנַאל

 םודנערעפער רעלעיצעפס רעד זיא 1917 רעבמעטּפעס ןיא
 .ןערָאװעג טקישעגנסיורא סטייר לאנריוטארפ ןעגעוו

 -ַאיצַאנ יד טָאה ,םודנערעפער ןעלעיצעּפכ םעד טימ ןעמַאזוצ
 ןעכלעוו ןיא ,טפירשוצ א טקישענסױרַא עטימַאק וויטוקעזקע עלַאנ
 -וצ םעד ןעישו קילברעביא רעצרױוק א ןערָאװעג ןעבעגעג זיא'ס
 טראפער "ןאשייאילאוא םעד טיוק ,גניר רעטיײברַא ןופ דנַאטש
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 .םײברַאעגסױא טָאה ,וואניבור .רד ,ירעושטקע-טרעּפסקע רעד סָאװ

 ןעפרַאד ןעלעוו רעדילגטימ יד ױזַא יוװ ,ןעזיוועגנַא ךיוא טרעוו סע

 ףיױלרַאפ ןיא סטייר ?אנריוטארפ ןופ םעטסיס רעד טיול ןעלהָאצ

 .רחַאי 98 עטשרע יד

 לאטראווק רעּפ .לֵאד 100 עדעי ןופ ןעגנולהאצ
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 18,000 רעביא טנילײטַאב ךיז ןעבָאה גנומיטשּפָא רעד ןיא
 פאנריוטארפ ר ַא פ טמיטשעג 18,191 ןעבָאה ייז ןופ .רעדילנטימ
 .ןעגעג 8,002 ןוא סטייר

 -ער ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןעוועג זיא סָאד
 ךיז לָאז רעדילגטימ ?חָאצ עסיורג ַאזַא זַא ,,ר .ַא ןיא םמודנערעפ
 .ןענילײטַאב

 זיא םודנערעמער רעד תעשב ,סעשטנערב יד ןיא ןעגניטימ יד
 עכנַאמ ןיא ,עלופטנעמַארעּפמעט ןעוועג ןענייז ,ןערָאװעג טמיטשעג
 ערעייז ןופ טנעצַארּפ טרעדנוה עצנַאנ טעמכ ךיז ןעבָאה סעשטנערב
 טעשטנערב ענינייא .גנומיטשּפֶא רעד ןיא טנילײטַאב רעדילגטימ
 ןעבעג וצ ידכ ,גָאט ןעצנאג א ןעגניטימ ערעייז ןעטלאהעגנַא ןעבָאה
 .םודנערעפער ןיא ריז ןענילײטַאב וצ סרעכמעמ עלַא טייקכילגעמ יד

 טאה סָאװ ,ףמַאק רעד -- "סטייר ?אנריוטארפ , לעטיּפַאק רעד
 סולשּפא ןא וצ ןעמוקעג ךילדנע ןיא ,רהאי ןהעצ עצנאגנ טרעיודעג
 ,רעבמעצעד ןעט1/ םעד .,מָאק .זקע .צַאנ רעד ןופ גנוציז רעד ייב
 : טכיראב ןעדנענלַאפ ךרוד ,7

 -ָאה רע ןוא ןאמחטָאר .ל דנוורפ זא ,טעטכוראב ןאמוורפ .נ דניורפ,
 םסטיור לאנריוטארפ ןעגעוו סטָאלאב םודנערעפער יד טלהעצעגרעביא ןעב
 : רעדנעגלָאפ זיא טַאטלוזער רעד

 ןענייז עזיד ןופ .ןעמוטש 18,298 ןערָאװעג ןעבעגעגּפָא ןענויז סע
 -ּמָא רעד ןיא .ןעגעג 9,002 ןוא סטייר לאנריוטארפ רַאפ ןעוועג 1
 מע סרעבמעמ 990 ןוא סעשטנערב 60 טגולייטאב ךיֹו ןעבָאה גנומיטש
 ראפ טמיטשעג 289 ןעבָאה שודראל םע סרעבמעמ 290 יד ןופ .שזדראל
 .ןעגעג רענווא זיולב ןוא סטויר לאנריוטארפ

 רעד יוו לענש יוזַא זַא ,טעטכוראב ,ןיוטשּפע .בא .רפ ,ןאמרעשמ רעד
 םעד טימ ןעמַאזוצ רע טָאה ,ןערָאװעג טלהעצעגרעביא זוא םודנערעפער
 ךרוד ןעטשטלוזער יד ןעסיוו טזָאלעג עטימָאק רעלהעצ וד ןוא רעטערקעס
 ."עסערפ רעד

 טפארק ןוא ןיירא זיא טטייר ?אנריוטארפ ןופ םעטסיס סאד
 .1918 ,ראונאי ןעט1 םעד

 ,1918"1917 רהָאי סָאד

 -עג ןענייז סָאֹוו ,סנעקלַאװ המחלמ יד ןעבָאה 1917-18 ןיא
 .טולב ןוא ןערהערט טיפ טנענערעג ןיוש ,5טמיה ן'פיוא ןעננאה
 וו גרעב עסיורג .טלעמַאזעגנַא ייז ןופ ךיז ןעבאה ןעכייט עצנאנ
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 -עגנַא ןענייז סָאװ ,גרעב --- ןעסקאווענסיוא רהחאי םעד ראפ ןענ

 זופ רָאנ ,ךאלדנערעק דמאז ענעגַארטראפ ןופ טינ ןערָאװעג ןעטָאש

 .םרעּפרעק עכילשנעמ עגנוי עטעדנואווראפ ןוא עטיוט-בלאה ,עטיוט

 ןעוו ,רהאי א ,רהָאי רערעווש א ,רערעטסניפ א ןעוועג זיא סע

 "ינעוו ךָאנ ןוא ,ןעדער נינעוו ןוא ןענייווש ךס א טזומפעג טָאה ןעמ

 רעטנוא ןעטייברא וצ ןעמוקעגסיוא זיא ,זקע .צַאנ רעד .,,ןהָאט רענ

 .שימַאנַאקע ייס ןוא שיטילָאּפ ייס ,ןעגנוגנידַאב עטסכילקערש יד

 טָאה ןוא ןעסקאוועג ,ר ,ַא רעד זיא ,םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 .רעכעה ןוא רעטיירב ץלַא רעטעלב ןוא ןעגייווצ ענייז טײרּפשענסױא

 אפוג .ק .ע .נ יד טיג רחָאי ן'רעביא קילברעביא ןעטסעב םעד

 םרָאּפער רהיא וצ המדקה ןימ א ןעוועג זיא סָאװ ,?עקיטרַא ןַא ןיא

 .ןַאשנעװנַאק (רעגרובסטיּפ) רעט18 רעד וצ

 :ןעגנוצריקראפ עניילק טימ לעקיטרַא םעד רעביא ָאד ןעבינ רימ

 שיטירק א ןעגָאז ןָאק ןעמ ,רהָאֹי רעווש א רהעז ןעוועג זוא סע,

 ןופ טכוראב רעד זא ,ןעקָארשעג ךיז ןעבָאה עלופ ןוא .ר .ַא םעד ראפ רהָאו

 רהעז ןיוז טעװ ןָאשנעװנָאק רעגרובסטיּפ רעד וצ .טָאק .זקע .צַאנ רעד

 .ןעסוורג םעד ךָאנ זא ,ןעקָארשעג ךיז טָאה ןעמ .רעכילהערפ ןייק טינ

 רעדילגטימ עוונ דנעזיוט ןהעצ םורא ןעוו ,.ר .ַא ןֹוא רהָאו יטירעּפסָארּפ

 -גָאק רעד וצ ןעמוק רהָאי סָאד ןעמ טעװ ,.ר .ַא םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז

 .טסולרַאפ ןעדנעטיידַאב א טימ רָאנ סניוועג א טימ רָאנ טינ ןָאשנעװ

 ןופ להָאצ עטסערג וד .רעטעדנירגַאב ץנאג א ןעוועג זיא קערש רעד ןוא

 סע .רעטלע רעטילימ ןופ ,ןעשנעמ עגנוי ןענייז .ר .ַא ןופ רעדילגמימ יד

 טסולראפ ןעדנעטיידַאב א ןעבָאה ןעלעוו רימ זא ,רעכיו ןעוועג ,ָאזלא ,זיא

 עיינ ןעמענוצנוורא ןעטכיוסיוא יד ןוא .טפאשרעדילגמימ רעזנוא ןיא

 בולוצ עקַאט ןוא ,עדנעצנעלג ןופ טייוו ןעוועג םיוועג ןענייז רעדולגטימ

 -טּפיוה רעדילגטימ ענייז טריטורקער .ר .ַא רעד .עכאזרוא רעגיבלעזרעד

 -עלע םעד ןעשיווצ ,טנעמעלע רעטייברא ןערעגנוא םעד ןעשיווצ ךילכעז

 סע סָאד ,גנורעדורוצ עסיורג ַאזַא טשרעהעג רהָאי סָאד טָאה סָאװ ,טנעמ

 ,םעד ןעגעוו ןעדער םעניוא וצ ןהעג וצ טומ ןייק ןעמונעג טונ טּפָא טָאה

 .גנור רעטייברַא ןיא ןעטערטניירא לָאז רע זַא

 -האצ יד ןיא ןעגנורעדנע יד זא ,ןעקָארשעג עליפ ךיז ןעבָאה וצרעד

 א וצ ןערהיפ טעוו ,סטיור לאנריוטארפ ןופ גנורהיפנייא רעד ךרוד ,ןעגנול

 -נולהָאצ יד ןעבָאה גיפיולרָאפ זא ,תמא זיא סע .רעדילגטימ ןופ טסולראפ

 יָאװעג טכַאמעג ךָאד זיא סע רעבָא ,טרעכעהעג דנעטיודאב טינ ךיז ןעג

 ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טימ טנַאקַאב זיא סע רעוו ןוא .גנורעדנע ןא ןער

 טינ םנעטסוימ ןעבָאה ןעגנולהָאצ ןיא ןעגנורעדנע זא ,סייוו ןָאיצַאזינאגרָא

 | ,גנוקריוו עגוטסניג ןייק



 01 גור רעטווגרא ןוֿפ עטמושעג וד

 ייוה וַא ,ןעטראוורע וצ ןעוועג סע זיא ןעדגעטשמוא עכלעוא רעטנוא

 -טימ ןופ סקואוואוצ ןיוק טינ ןענעכווצראפ וצ ןעבָאה .ר .ַא רעד לָאז רהָאי

 -טימ עליפ ןעבָאה ,טגָאזעג תמא םעד ,ןוא .גנורעדנימראפ א רָאנ רעדילג

 םימ ןעגָארטעגמורא ךיז .ר .ַא ןופ רעוהט ןוא .זקע .צַאנ רעד ןופ רעדולג

 ערעגָאמ סָאד זא ,טאהעג ארומ טָאה ןעמ .ןעגנונפָאה עכולהערפ רהעז טיג

 רעבָא דוורפ רעזנוא וצ .רהָאו עטעפ עגירָאפ סָאד ןעסעפווא טעוו .רהָאי

 א ןהָא רַאנ טםינ גרובסטיפ ןיא ןָאשנעװנָאק רעד וצ .זקע .צַאנ יד טמוק

 -נערטשנָא עסיורג יד ךרוד .סניוועג םעניילק א טימ ךיוא רָאנ ,טיציפעד

 -ץולגטימ עטלא וד ןעטלאהוצנָא ןערָאוװעג טכַאמעג ןענייז עכלעוו ,ןעגנוג

 .וקע .צַאנ רעד ןעגנולעג סע ווא ,עויג ןעמענוצניירא ןוא .ר .ַא ןופ רעד

 -סטיּפ רעד זיב ןאשנעוונָאק רעקרָאו-ןונ רעד ןופ ,רהָאו ןערעווש ןעזיד ןיא

 -וזָאמ יד ןעגיטסעפרַאפ ןוא .ר .ַא ןופ םוורג וד ןעטלאהוצנָא ,רעגרוב

 ומירעפסָארּפ .ד .8ַ םעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגנווא ןענייז עכלעוו ,סעוצ

 .1917 ןופ רהָאי

 מָאה יז .עטימָאק םווראטינַאס יד טאהעג טָאה והָאי ןערעווש ַא

 -סנעבעל וד ןענווו וצרעד ןוא םויראטינאס ןיא עקנארק ךס א טאהעג

 ןופ גנורעסערגרַאפ רעדנעטיידַאב רעד ייב .ןעגיטשעג ךיוה רהעז לעטימ

 -אס וד טָאה תורקי ןערעווהעגנוא םעד ייב ןוא ןעטנעיצַאּפ להָאצ רעד

 וו סָאװ ,טעשודוב רהוא טימ ןעמוקכרוד טנעקעג טינ עטימָאק םויראטינ

 סָאד ןעגנואווצעג ןעוועג עטימָאק םויראטינַאס יד זיא וצרעד .טגירק

 ַא רחעו ןעוועג זיא סָאד ,םויראטינאס ןופ ראטקָאד םעד ןעטייב וצ רהָאי

 עבכלעוו ןהָא ןערָאװעג טרהופעגכרוד זוא יז רעבא .עוצארעּפָא ערעווש

 רעד ןעשיווצ "ושיא, ןייק ןופרעד גודנעכַאמ טוג ןוא ןעגנורעטש זיא סע

 ןוא ןעטנעיצַאפ וד ןעשיווצ טינ ראגָאז ןוא .ר .ַא ןופ טפאשרעדולגטימ

 .םויראטונאס

 ןעמוק עטימָאק סופָא רעד טימ רערעונוא רעטערקעס לארענעג רעד

 -וירטסינימדא רעד .טכוראב ןעטוג א טימ ןָאשנעװנַאק רעד וצ סיוועג

 טָאה ,טיציפעד ןעשינָארכ א ןופ ןעטילעג טווצ א טָאה רעכלעוו ,דנָאפ ןָאש

 -לאווראפ וד .סולּפרוס ןעדנעטיידַאב א ןעבָאה וצ טבעלרעד ךילדנע ךיז

 םייהנעדורפוצ רעטסכעה רעד וצ ןערָאװעג טרהיפעג זֹוא סופָא ןופ גנוט

 -ָאקע רעטסעב רעד טימ ךָאד ןוא טפאשרעדולגטימ רעסיורג רעזנוא ןופ

 .עימָאנ

 ןערהיפכרוד טפראדעג טייצ רעצרוק ץנאג א ןוא טָאה סוּפָא רעד

 יד ןערָאװעג טנאקאב רָאנ ןענייז סע ווו .טווברא ערעווש ןוא עסיורג ַא

 ףאנריוטארפ ןופ גנורהופנווא רעד ןעגעוו םודנערעפער ןופ ןעטַאטלוזער

 ןעלָאז ,1018 ,ראונאו ןופ וא ,ןעסַאלשַאב .זקע עלאנָאוצַאנ יד טָאה ,סטייר
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 ךס א טרעדָאפעג ךיו טָאה סע .טפארק ןוא ןיורא ןעגנולהָאצ עיינ יד

 -על ןיא עמרָאפער עסיורג עזיד ןערהופוצכרוד גנוגנערטשנָא ןוא טייברַא

 סָאד .ןערָאװעג טרהיפעגברוד רעבא זיא ֹוז .טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןעב

 -םיוא דנעצנעלג טָאה סיפָא רעד ןעכלעוו ,ןעמאזקע רערעווש א ןעוועג זיא

 .ןעטלאהעג

 וצ יו ףמאק ןעטלא רהיא טצעזעגטרָאפ טָאה עטומָאק טיפענעב יד

 יז ןוא סמיפענעב-ןעקנארק עטגיטכעראב טינ ןעלהָאצוצסיוא ןעדיימרַאפ

 רהוא ןיא גלָאפרע ןעדנעטיידַאב א ןענבווצראפ וצ טאהעג רהאו סָאד טָאה

 -רָאפ עיינ יד ןערינימַאזקע ןיא םרָאפער א טכאמעג ךיוא טָאה יז .ףמאק

 "מימ סלא ןערעוו ןעמונעגנוורא ןעפרַאד עכלעוו ,ןעטאדידנַאק ענעגָאלשעג

 ןעקנַארק םעד ןיא ןעגנורעסעבסיוא ערעדנא ךיוא יוװ .ר .ַא ןופ רעדילג

 .ר .ַא םעד ןעצונ ןעגנערב ןעלעוו עכלעוו ,טנעמטרַאּפעד טיפענעב

 .ר .8א רעד .טייברא גונעג טאהעג טָאה עטימָאק סנעווירג יד ךיוא

 "נערב רהעמ ןוא רעדילגמימ רהעמ ןַארַאפ ןענווז סע ,ןעסקאוועג זיא

 רהעמ רָאפ ןעמוק ןָאיצַאזינַאגרָא יד רעסערג טרעוו סע ןעוו ןוא .סעשט

 "ראפ יד .ןעמכילש וצ ןעטייקגיטיורמש רהעמ ןוא ןעדיישטנע וצ ןעגארפ

 "עג ךיוא רהָאי סָאד ווא עטימָאק סנעװורג רעד ןופ טייקכילטרָאװטנַא

 .ערעסערג א ןערָאװ

 ַא טימ ןַאשנעװנַאק רעד וצ ךיוא טמוק עטימָאק לאנָאשייקוידע יד

 .ןָאמעג רהָאי סָאד טָאה וז סָאװ ,טייברא רעד ראפ ץלָאטש רהעמ לעסיב

 עטומַאק לאנָאשייקוידע יד סָאװ ,טויברא עניטור עכולנהעוועג וד רעסיוא

 -רא ערעווש ץנַאג טפָא ןוא ,רהָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןערהיפוצכרוד טָאה

 -נעסיוו רעלוּפָאּפ עיינ 7 ןעבעגעגסוורַא ךיוא רהָאי סָאד וז טָאה ,טייב

 טָאה יז .זיירּפ ןעגיליב ןעכילביולגנוא ןַא ראפ ןוא רעכיב עכילטפַאש

 -נעסיוו ןופ רצוא ןעכילקריוו ַא טימ קעהטָאילביב .ר .ַא וד טרעכייראב

 -רעל לעיפ ןענעק .ר .ַא ןופ רעדילגטימ יד עכלעוו ןופ ,רעכיב עבילטפַאש

 ףיוא ,ןעסרוק עכילטפַאשנעסיוװ ענעבירשעג ןעבעגעגסוורא טָאה יז .ןענ

 ץנַאג ַא ראפ ןערינָאבַא טנעקעג ךיז ןעבָאה .ר .א ןופ רעדילגטימ וד עכלעוו

 רוט רושטקעל ןעכוורגלָאפרע ןא טרהיפעגכרוד טָאה וז ;ווורּפ םעניילק

 .ונ .ז .א

 תונברק המחלמ עשידיא יד ןעפלעה וצ .וקע רעד ןופ טייברא יוד

 רךאפ יוו גלָאפרע ןערעסערג א ךָאנ טימ טניורקעג רהָאו סָאד ךיז טָאה

 המחלמ ערעונוא ראפ טכארבעגניירא טָאה גָאט םויראטינאס רעד .ןערהָאי

 סָאד .ןעלמאז וצ טּפָאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,עמוס עצנאג יוד טעמב תונברק

 "רא ךס א טטָאקעג רעבא טָאה סע .טעטרַאוװרע ןעבָאה עליפ יוו רהעמ זיא

 .גלָאפרע ןעסיורג ןעגיזָאד םעד ןעכייררע וצ גנוגנערטשנָא ךס א ,טייב



 608 גנור רעטייברא ןופ עטכישעג יד

 ןערעוש םעד ןיא טָאה עויטוקעוקע עלאנָאיצַאנ וד ,ןעצרוק ןיא

 םעד טימ ןָאשנעװנָאק רעד וצ טמוק יז ןוא טייברַא ערעווש ןָאהטעג רהָאו

 טָאה יז ןוא תוחכ ערהיא טיול ןָאהטעג טכילפ רהיא טָאה יז וא ,להיפעג

 -ףא יוד ןענוז ןוא טאהעג ןעגנוהימַאב ערהיא ןיא ןוא טיוברא רחיא ןיא

 םיורטרַאפ רהוא זוא עכלעוו ,ןָאיצַאזונאגרא רעסיורג רעד ןופ ןעסערעט

 ."ןערָאװעג

 ,.ןעטייהלעצנייא ענינייא ףיוא ּפִא ךיז טלעטש ,ק .ע .נ יד

 םעד ןעכאמ וצ עבאגפיוא יד טרהיפעגכרוד יז טָאה לכ םדוק

 ןעוועג טינ ךָאנ ןיא רע ואוו ,סטייטס ענעי ןיא ךילצעזעג ,ר .ַא

 "סניא רעד ךָאנ ךיילג ךיז יז טָאה קעווצ םעד ראפ .,טרעטרַאשטענ

 דנַאטשוצ סטייהרעכיז םעד ןעלעטשוצטסעפ, ןעמונעג ןַאשיײלַאט

 עניטפנוקוצ ןוא עניטציא יד ביוא ןעניפענוצסיוא ןוא ןעדרַא ןופ

 ןוא ןעדלוש ערעזנוא ןעקעד וצ נונעג ןייז ןעלעוו ,ר .ַא ןופ סדנָאפ

 ענייז וצ טנַארט .ר .ַא רעד עכלעוו ,ןעגנוטכילפראפ סנערושניא יד
 ."רעדילנטימ

 "םואוואב םעד ןעדאלעגנייא קעווצ םעד ראפ טָאה .ק .ע ,נ יד
 טנארטפיואאב םהיא ןוא וואניבור .רד טרעּפסקע סנערושניא ןעט
 .ןַאשייאוילאוו עיינ א ןעטייברַאוצסיױא

 ץלא ;יטרַאפ ןעוועג ןיוש סיפָא ןיא ןענייז ,1918 ,ראונאי ןיא
 ,טארפ) ןעננולהאצ ןופ םעטסיס רעיינ רעד ראפ ןעגנוטיירַאברַאפ
 -ער רעד ןוא ןעסָאלשַאב טָאה ןַאשנעװנַאק עטצעל יד סָאװ ,(םטייר
 .טניטעטשַאב טָאה םודנערעפ

 םעד טימ טנעכערעג ךיז טָאה יז זא ,טלהעצרעד .ק .ע .נ יד
 עכלעוו ,4 ןוא 98 ,2 ,1 סעשטנערב יד ןופ סרעבמעמ יד, זא ,טקַאפ
 דארג ןעסיוועג א זיב ןענייז ,ןָאיצַאזינאגרַא רעזנוא טיובעג ןעבָאה
 -עג ךיוא ןיא סָאד . . . ןעגנורעטכיילראפ ענינייא וצ טניטכעראב
 טכוזעג רעבירעד יז טָאה ."ןאשנעוונַאק רעד ןופ שנואוו רעד ןעוו
 -יוא ידא ןא ,ןעסַאלשַאב טָאה יז .ןערהיפוצכרוד סָאד יו געוו ַא
 ןעלהַאצ וצ טכער סָאד ןעבָאה ןעלָאז סעשטנערב עטנאמרעדנעב
 -עגניירא ןענייז ייז ןעוו ,ןערהַאי יד םיול רעדילגטימ ערעייז רַאפ
 טרימראפ רעטעּפש ךיז ןענַאה עכלעוו ,סיטייפַאס יד ןיא ןעמוק
 -עג יד וצ תוחנה טכאמעג יז טָאה ךיוא ",ר .ַא םעד טעדנירגעג ןוא
 ןענַאטשעג טייצ עסיוועג א ןטנייז עכלעוו ,סרעבמעמ ענעכַארטש'
 יז טאװ --- סרענמעמ ענעכַארטשעג ידת .ר .א םעד בלאהרעסיוא
 ןענייז ייז לעיפיוו ,ןערהַאי יד טיול ןעלהַאצ ןעלָאז --- ןעסַאלשַאב
 " .א ןיא ןיירא לאס ןעטשרע םוצ ןענייז ייז ןעוו ,ןעוועג
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 ; טרַאּפמער רהיא ןיא רעטייוו טלהעצרעד ,ק ,ע ,נ יד

 ןיא .ר .ַא םעד ןערעטרַאשט ןוא גנוריזולַאגעל יד טגנאלאבנא סָאװ,

 : סעדנעגלָאפ ןעגָאז רימ ןענעק סטווטס עבולצעזעגמוא עלא

 "עגכרוד זיא םודנערעפער סטייר לאנריוטארפ רעד יוו לענש יווַא

 -סיורא ,ןָאדנָאל עסָאנעג רעוייוודא לעגול רעזנוא ךרוד רימ ןעבָאה ןעגנַאג

 ,םטיוטס עכוילצעזעגנוא עלא ןוא סרעטראשמ ראפ סנָאשייקילּפא טקישעג

 רימ ןעבָאה ,ןעבירשעג טרעוו טרָאּפער רעזיד ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא ןוא

 ןעגנאלראפ ויז עכלעוו ןיא ןעטרָאװטנא סטייטס עליפ ןופ ןעטלאהרע ןיוש

 רעזנוא ןעגעוו ןענָאוצַאמרָאפניא עסיוועג ןעבעג ויז ןעלָאז רימ זנוא ןופ

 סטייטס עזיד ןופ עגונווא .ןעגנורהיפ עניימעגלא ןוא ןָאשוטיטסנָאק

 -גוא ,קראיונ ןופ טנעמטרַאּפעד סנערושנוא רעד זא ,סיואכרוד ןעגנאלרַאפ

 .ןערידנעמַאקער זנוא לָאז ,טרעטרַאשטעג ןענווז רֹומ עצעזעג סעמעוו רעט

 -ןונ ןופ טנערושנוא ףָא רענָאשימָאק רעד ןעוו ןערעוו ןָאטעג רָאנ ןעק סָאד

 רעכיב ערעזנוא ןוא גנוכוורעטנוא עבילרהיפסווא ןא ןעכאמ טעוװ קרָאו

 ןוא ןערעוו טכאמעג ךילצריק טעוו גנוכוזרעטנוא ַאזַא .ןעסנַאניפ ןוא

 טמייטס עווד ןופ להָאצ עטסערג יד ןיא רֹימ ןעלעוו ךילנוושרהאוו טסכעה

 .ךילצעזעג ןערעוו ןעטייקגירעווש עכלעוו דנעגריא ןהָא

 -וטסנָאק ךיז ןעבָאה רימ ואוו גנוטומ ןעטשרע רעונוא ווב דלאב

 ןופ טכוראב םעד ןעסייהעג טוג רימ ןעבָאה ,עוויטוקעזקע ןא סלא טריאוט

 10 עיינ ראפ ןייּפמאק א ןעמהענוצפיוא עטימָאק סנָאוצַאזינאגרָא רעד

 .ר .ַא ןיא רעדילגטימ דנעזיוט

 ןעגוטסעפרַאפ ןוא ,ץנאג ןעהיור ערעזנוא ןעטלאהנָא ןענעק וצ םוא

 ךיז לָאז טווצ רערעווש רעגיטצעי רעד ןופ קורד רעד זא ,קרַאטש יוזַא ייז

 ערעזנוא ןעגיהטומרע וצ ןעוועג גיטוונ זיא ,ןעלהיפ קרַאטש יוזַא טונ

 "גומעהמ רעשיגרעגע רהעמ וצ ייז ןעקעוו ןוא סרעבמעמ ןוא סעשטנערב

 10 עיינ ראפ ןייּפמאק םעד ךרוד ןערָאוװועג ןָאטעג זיא סָאד ןוא .טיוק

 .טרהופעגנָא ןעבָאה רימ סָאװ ,םרעבמעמ דנעזיוט

 ןעזיד ןופ ןעטַאטלוזער עסיורג ץנאג ןייק ,טגָאזעג ווו ,להָאוװבָא

 "רע טנעקעג םינ ןעדנעטשמוא עגיטציא יד רעטנוא ןעמ טָאה ןוופמאק

 רעזנוא ןעהיצ רימ ןענאוו ןופ ,םָארטש סנָאיצארגימיא רעד .ןעטראוו

 .טלעטשעגּפָא ןעצנאג ןיא רהָאו עכילטע עטצעל וד ראפ ךיז טָאה ,הקינו

 טציא ךיז טניפעג ,ןעטסוימ םא טרילעּפַא .ר .ַא רעד עכלעוו וצ דנעגוי יד

 ןיא טינ טמיוהרעביא רהיא טגיל סע וַא ,דנַאטשוצ-סהטימעג ַאזַא ןיא

 "עק ךָאד .ןָאיצַאזינאגרָא עכלעוו דנעגריא טימ ןעדניברַאפ וצ ךיז ןעניז

 -נעביוא יד ףיוא גידנעקוק שינ סָאד ,ןעגָאז ןעגונעגראפ טימ רימ ןענ

 "סערג רעד ןעזעוועג ןיוּפמאק פישרעבמעמ רעזיד זוא ,ןעלביא עטנאמרעד
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 טָאה ןויּפמאק רעזוד ביוא ןוא .ןעדנעטשמוא וד רעטנוא גלָאפרע רעט
 -ץגיוב לעיפ רעבא רע טָאה ,סרעבמעמ להָאצ וד טרעסערגרַאפ טינ ןליפא
 רעכוז ןוא ץנאג ןעבולבעג ןוא גנוטסעפ רעזנוא סָאװ ,םעד וצ ןעגָארט
 -עמיב ןוא רערעווש רעגיטציא רעד ןוה ןערָאװעג טרהיראב טינ זוא ןוא
 טהָאצ רעבלעז רעד טימ עהַאנויב גָאט וצ טניוה ןעהעטש רימ .טייצ רער
 רעד ןעזעוועג ךילטנעגווא זיא סָאד ןוא ,רהָאי ןעטצעל יו רעדילגטימ
 ,רהָאי ןעויד ןייפמאק ּפושרעבמעמ םעד ןופ קעווצ טפיוה

 ץגוטצוא וד סָאװ ,ןעמעלכַארּפ ערעווש ןוא עטיורג עלופ יד ןעשיווצ
 -ער ןעזעיד ןיא ןענעק עכלעוו ןוא ןעפורעגסוורַא זנוא ראפ טָאה טווצ
 -ארפ עגיטכווו ייווצ טאהעג ךיוא רימ ןעבָאה ,ןערעוו טרהירַאב טינ טרָאּפ
 ןענָאוצידנָאק ערעסָאװ רעטנוא ,סנעטשרע ,זוא סָאד ןוא ,ןעועל וצ ןעג
 ,סנעטויווצ ןוא ,רעטלע-טפערד ןיא סרעבמעמ עויג ןעמהענגיורא ןעלָאז רימ
 טעטפערדעג ןענויז עבלעוו סרעבמעמ ערעזנוא ראפ ןָאהט ןענעק רימ סָאװ
 .ןערָאװעג

 םימ ןעצנערעפנָאק עגונווא ןעטלאהעגּפָא ןעבָאה רומ ווו םעד ךָאנ
 ייווצ עטנאמרעדנעביוא וד גוצאב ןיא סנעדרָא ערעדנא ןופ רעטערטרַאפ
 טינ םונדנעטשרַאפ ןיוק וצ ויז טימ ןענעק רימ זַא גודנעהעז ןוא ,ןעגַארּפ
 טימ ןעגנוטַארַאב עגנַאל ךָאנ ןוא ,ןעגווצעגקורוצ ךיז רימ ןעבָאה ,ןעמוק
 ןעדנעוו וצ : סולשַאב םוצ ןעמוקעג רימ ןענויז ,רעזייוודא לעגיל רעזנוא
 -םיורַא ,ןַאשוטיטסנָאק טיול ,סטויטס ענעדישראפ ןופ סעשטנערב 95 וצ ךיז
 ןעגעוו ,םנעטשרע : ןעגארפ יוווצ עדנעגלָאפ םודנערעפער םוצ ןעקישוצ
 -עלעג ךיז טָאה עכלעוו ,שודווא טפערד ןוא סרעבמעמ עוונ ןעמהעננוירַא
 ;טגלָאפ יװ ןעז

 ןופ רעמלע םעד ןיא .ר .ַא ןיא םרעבמעמ ראפ ןעטאדידנַאק 1
 המחלמ וד סָאװ ,טווצ רעד ראפ ןערעוו ןעמונעגנוירַא ןעלָאז ,ןַאשּפורקסנָאק
 ,טינדנעטשרַאפ רעד טימ ,4 סאלק ןופ רָאנ םרעבמעמ סלא ,ןעטלאהנָא םעוו
 ,טסנעיד רעטילימ ןופ טיירּפַאב ןערעוו ייז בווא רעדָא ,המחלמ רעד ךָאנ זא
 ,םאלק ןערעכעה א וצ ךיז ןערירעפסנערט וצ טכער א ןעבָאה ייז ןעלָאז
 .ןַאשוונימַאזקע לאקידעמ א ןהעגברוד ןעלעוו ייז ןעוו

 -עגנוורא ןעגעק ןעלָאז רעטלע ןָאשּפירקסנָאק ןופ ןעטאדידנַאק 2
 -נוא ןעפרַאד ןעלָאז ווז רָאנ ,ןעליוו ויז סאלק ןעכלעוו ןיא ןערעוו ןעמונ
 ,חמחלמ רעד ןיא ןעלַאפ ןעלעוו ייז לאפ ןיא זא ,"רעווייוו, א ןעביירשרעט
 -וומ ראלַאד 100 וצ ווו ,רהעמ טונ טגטוכעראב ןיוז םושרוי ערעייז ןעלָאז
 .דנָאפ ןעמ

 םלהַאצעג לָאז סע ןעכלעוו ןופ דנָאפ א ןעפַאש ןצ ,סנעטיוווצ ןוא
 -עה ךיוא ןעלָאז סע ןוא ,סרעבמעמ עטעטסערדעג וד ןופ סויד יד ןערעוו
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 ,סּפמעק ךיו ןעניפעג סע ואוו טעטש יד ןופ סעשטנערב יד ןערעוו טציטש

 -פערדעג ערעזנוא ןופ ןעבעל םעד ןערעטבכיילראפ וצ פא ךיז ןעביג עכלעוו

 -הענרעטנוא ערעדנא ןוא ןעגנולייווראפ ענעדישרַאפ ךרוד פרעבמעמ עמעט

 :טגלָאפ יו ןעזעלעג ךיז טָאה םודנערעפער רעזיד .ןעגנומ

 רעד ןעבלעוו ןופ דנָאפ רעלעיצעפס א ןערעוו ןעפאשעג לָאז סע 4

 ךיוא יו ,סרעבמעמ עטעטפערדעג טציא זיב ראפ סויד וד ןעלהָאצ לָאז .ר .ַא

 .ר .ַא ןופ סרעבמעמ ןענייז ןוא טעטפערדעג ןייז ןעלעוו עכלעוו ,יד ראפ

 ראפ ןערעוו טצונאב ךיוא לָאז דנָאפ רעזיד .ןעטַאנָאמ 6 יוװ רעגינעוו טינ

 .סרעבטעמ עטעטפערדעג יד ןעפלעה טימ ןעדנובראפ ,ןעקעווצ ערעדנַא

 .ס 15 רעבמעמ רעּפ לאטראווק רעּפ ןייז לָאז סקעט לעשעּפס רעד .9

 .ס 10 רעבמעמ רעּפ לאטראווק רעּפ ןייז לָאז סקעט לעשעּפס רעד 8

 רימ ןעבָאװ עסילשאב ייווצ עטנאמרעדנעביוא יד ראפ ןעוויטָאמ יד

 ןערָאװעג טקישעגסיורַא ןענייז עכלעוו ןעטפירשוצ יד ןיא ןעבעגעגנָא

 ייז לָאמא ךָאנ גיטיונ טינ זיא סע ןוא סמודנערעפער יד טימ ןעמאזוצ

 .ןעלָאהרעדיװ וצ

 עועיד ןיא ךיוא וא ,טקַאפ םעד ןעריטַאטסנָאק זיולב ןעליוו רימ

 "ווטאב ךיז סרעבמעמ ערעזנוא ןופ להָאצ עסיורג א ןעבָאה ןעגארפ ויווצ

 -םעמ עייג זַא ןעגנַאגעגכרוד זיא טעטירָאיַאמ רעסיורג א טימ ןוא ,טגול

 ןעטרעפ ןיא זיולב ןערעוו ןעמונעגניירא ןעלָאז שודייא טפערד ןיא סרעב

 ןעגיטנעס 10 א ךרווד ,דנָאפ א ןערעוו ןעפַאשעג לָאז סע ןוא -- ,סאלק

 .םרעבמעמ עטעטפערדעג ערעזנוא ןופ סויד יד ןעלהָאצ וצ ,סקעט

 ןיא רימ ןעבָאה סמודנערעפער עטנאמרעדנעביוא ייווצ יד רעסיוא

 יד .גנומוטשּפָא רוצ ןעגארפ עדנעגלָאפ טקישעגסיורַא רהָאי ןופ ףיולרַאפ

 -טעמ זא סולשַאב רעד יוו יוזא ,טרהעלקרע זנוא טָאה עטימָאק םויראטינַאט

 -נא טנעמטירט םויראטינאס ןעטַאנָאמ 9 וצ טגיטכעראב ןייז ןעלָאז סרעב

 "נָאק רעד ווו לענש יוזַא טפארק ןיא ןיורא זיא ,ןעטַאנָאמ סקעז טאטש

 -ושזד עדנע רהעפעגנוא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא םודנערעפער ןָאשנעוװו

 -סגנוטלאהפיוא םעד ראפ סקעט רעגיטנעס 9 ארטסקע רעד דנערהעוו ,ויל

 טַאנָאמ ןיא טפארק ןיא ןיירַא טשרע ןעגנורהיפ ערעזנוא טיול ףראד דנָאפ

 -וורג ַא ןעכאמ ןעטַאנָאמ 8 יד ןופ דישרעטנוא רעד טעוו ךילגלָאפ ,ראונאו

 ךרוד ןעלָאז רימ טגנַאלרַאפ ןעבָאה ויז ןוא ,דנָאפ םעד ןיא טיציפעד ןעס

 -נעס 5 םעד ןופ סולשַאב רעד ביוא ,סרעבמעמ יד ןעגערפנָא םודנערעפער ַא

 -ַאט 9 יד ןופ םולשַאב םעד טימ ןעמַאזוצ ןעגנאפנָא ךיז לָאז סקעמ ןעגומ

 ןערָאװעג טגיליװַאב זיא גנַאלרַאפ רעייז .טנעמטורט םויראטינאס ןעטַאנ

 וא ,טגיטעטשַאב טעטירָאיַאמ רעסיורג א טימ ןעבָאה סרעבמעמ יד ןוא

 ןערעוו טלהָאצעג ףראד סקעט ןעגיטנעס 8 ןופ סולשַאב ןָאשנעװנָאק רעד

 .הנומוטשּפא םודנערעפער רעד ךָאנ דלַאב
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 -וד ףָא דרַאָאב .צַאנ רעד וצ ןעלחאוו ראפ סמודנערעפער יד ץוח ַא

 -ניא עטימָאק .קוידע רעד ןופ גנַאלרַאפ םעד ףיוא ריס ןעבָאה סרָאטקער

 ראפ ,סעשטנערב קראיונ רעטיירג ןופ םודנערעפער ןעלאקָאל א טריסרָאד

 ."ןעלהוש עשיטסילאיצַאס עשידיא ראפ טנעט 8 רעדא 8 ןופ טקעט א

 1917-18 רהאי ןיא טייקניטעט רעכילטפַאשלעזעג רעד רעביא

 : עוויטוקעזקע יד טלהעצרעד

 ראורבעפ טַאנָאמ ןיא רהאי ןעדעי .ר .ַא רעד טָאה ,טסייוו רהיא יוו,

 ןערעייפ דנאל ןעצנאג ן'רעביא סעשטנערב עלא ןעכלעוו ןוא ,בוט-םוו א

 טרעייפעג ןיוש טרעוו בומ םוי רעויד .םווראטינַאס ןופ גנונעפערע יד

 ןעגנומהענרעטנוא עויד סָאװ ןעטיּפָארּפ יד .רהאו טכא עטצעל וד ראפ

 -אס םוצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעבוא לָאמ עלא ןענייז ןעגנערבנוירא ןעגעלפ

 .דנָאפ-סגנוטלאהפיוא םויראטינ

 יד םויז רהאי ןעדעי .ר .ַא רעד טָאה ךיוא טסייוו רהיא יוװ ןוא

 -ופ ןעפַאש וצ ןעלטימ ןוא ןעגעוו טכוזעג ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה המחלמ

 םייז רענעי ףיוא רעדירב ןוא רעטסעווש ערעזנוא ראפ עפלוה עלַאנָאוצַאנ

 ןעמייווצ םעד ,סקעט ןעלעיצעמס א ךרוד ןעוועג סָאד זיא רהאו ןיוא .םי

 .דנאל ןעצנַאג ן'רעביא ועד-געט א ךרוד רחָאו

 ןערעוו ןָאטעג סָאװטע זוס רחאי ןעויד ךיוא ,טלהיפעג ןעבָאה רימ

 טרהיפעגנָא דנַאל ןיא ַאד זיא'ס ןעוו לעיצעּפס ,תונברק המחלמס וד ראפ

 ןוא ,דנָאפ ראלַאד ןָאולימ ןהעצ א ראפ ןייּפמאק רעקרַאטש ַאזַא ןערָאוװעג

 -ווט גיצנַאװצ ןוא ףנופ ןופ עמוס ֹוד ןעפַאש וצ ןעסָאלשַאב ןעבָאה רימ

 ַאזַא ןעק ןעלטימ עכלעוו ךרוד ןעוועג זיולב זיא עגארפ וד .ראלָאד דנעז

 םוא זא ,גנונוומ רעד טימ ןעוועג ןענייז ריס .ןערעוו ןעפַאשעג עמוס

 עיינ ץנַאג ןעדנעװנָא רימ ןעזומ ,גלָאפרע ןא ןייז לָאז גנומהענרעטנוא יד

 -ַאס םעד ןעלדנַאװראפ וצ ןעסָאלשַאב רימ ןעבָאה ראפרעד ןוא ,ןעלטימ

 .תונברק המהחלמ ערעזנוא ראפ גָאמ תונמהר א ןיא בוט םוי םויראטינ

 ןעבעגעגרעביא ןוא םיראוו יו דנעהערפרע רהעז ךילקריוו זיא סע

 ,ןעמונעגפיוא קנאדעג ןעועוד ןעבָאה סרעבמעמ ןוא םעשטנערב ערעזנוא

 ןענייז ,טעשטנערב ןעבָאה רימ ןאוו ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ןוא טעמב

 -טימ יד ןעשיווצ סנָאשקעלָאק ןוא ןעגנומחענרעטנוא ןערָאװעג טרושזנארא

 טָאה קראיונ .סורושזערט ערעייז ןופ טרעייטשעגייב ןעבָאה ןוא רעדילג

 ,ןעגנומהענרעטנוא רעטאעט עסיורג ייווצ ךרוד טרעייפעג בוט םוי ןעזיד

 .ןערָאװעג טרהיפעגכרוד ךיירגלָאפרע ןענייז עכלעוו

 םיפָא ןיא ןווש רימ ןעבָאה ןעבירשעג טרעוו טרָאּפער רעזיד ןעוו

 רעזנוא זא ,םיג לעפייוצ ןיוק זיא סע .ראלָאד דנעויוט ןהעצכא םורַא

 טכילקריווראפ םעוו ראלָאד דנעזיוט גוצנאווצ ןוא ףנופ ראפ ןייּפמאק

 ".ןערעוו
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 .ןײּפפאק רעשיטסילאיצַאס רעד

 יָאס יד סָאװ ,געיז םעד ןיא .ר .ַא רעד טָאה קלח ןעסיורג ץנאג א,

 רעטיירג ןוא ןעלהַאװ עטצעל יד ןיא טאהעג טָאה ייטרַאּפ עשיטסולאוצ

 'ווז גנוטלאוורַאפ רעד ןופ רעדילגטימ עלא טעמב סָאװ ץוח ַא .קראיונ

 ןופ זיא ,ףמאק-להאוו ןעשיטסילאיצָאס םעד ןיא וויטקא רהעז ןעוועג ןענ

 דרַאָאב עלאנָאיצַאנ וד ןוא .בָאק .וקע .צטנ רעד ןופ גניטימ טניַאשזד ַא

 סעשטנערב עלא וצ טפירשוצ א ןערָאװעג טקישעגסוורא ,סרָאטקערוד ווָא

 ןעבָאה דנַאל ןעצנאג ן'רעביא סעשטנערב עלא .עציטש עלעיצנַאנופ ראפ

 ןעמוקעגניורא זיא'ס ןוא ןעפורעגּפָא םיראוו רהעז לעיּפַא ןעזיד ףיוא ךיז

 -עּפס טכַאמעג ןעבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש עלופ .דלעג ןעמוס עסיורג

 םעד ןעפלעה וצ סנָאשקעלַאק זיוה-וצ-זיוה ןוא ןעגנומהענרעטנוא עלעיצ

 -יוװַאב לָאמַאכָאנ טָאה ןייּפמאק רעטצעל רעד .ןייממאק ןעשיטסילאוצַאט

 םעד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא .ר .ַא ןופ םישרעבמעמ עטיירב יד וא ןעו

 ."טסייג ןעשיטסולאיצַאס

 .רעריטרַאמ אקסיצנארפ ןאס

 -ראמ ר'ָאקטיצנארפ-ןאס ףניפ יד ןעיירפַאב ןצ גנוגעווַאב רעד ןיא ,

 .ר .ַא רעד טָאה ,טכאמ רעשיטסילַאטיּפָאק רעד ןופ לעגענ יד ןופ רערויט

 .טָאק .וקע .צַאנ וד סָאװ םעד רעסיוא .ןעמונעג ליוהטנא ןעוויטקא ןַא

 -עגנעמַאזוצ ויא סָאװ ,ץנערעפנָאק א ןיא טגילויהטַאב טקעריד ךיז טָאה

 ןענָאיצַאוונַאגרָא עשיטסולאיצָאס ןוא רעטייברא ןופ ןערָאװעג טלעטש

 "רעדנעביוא יד ראפ גנוניימ עבילטנעפע יד ןעקעוו וצ קעווצ םעד ראפ

 ערעזנוא וצ לעיּפַא ןא טקישעגסיורַא ךיוא רימ ןעבָאה ,רעריטרַאמ עטנאמ

 "גוא ןעבָאה לעיּפַא ןעויד ךיוא ןוא ןעלטימ עלעיצנַאנופ ראפ סעשטנערב

 .טציטשעג םיראוו רהעז סעשטנערב ערעז

 -עוַאב רעד ןיא לייהטנא ןעסיורג א ןעמונעג ךיוא טָאה .ר .ַא רעד

 "וינ ןופ ןאמקרעב רעדנאסקעלַא ןופ גנורעפילסיוא ּוד ןעזָאלוצוצ טינ גנוג

 ףגורעוושרַאפ רעד טימ םהיא ןעדניברַאפ ןוא אקסוצנארפ ןאס ךָאנ קרָאו

 רעטייברא רעד ףיוא אקסיצנארפ ןאט ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ויא סָאװ

 ןערָאװעג טקישעג זנוא ןופ ןענייז ןעמארגעלעט טסעטָארּפ .גנוגעווַאב

 "עג ךיוא ןעניוז רימ .אינרָאפילַאק ןוא קראיונ ןופ סרָאנרעװָאג ּוד וצ

 ןופ רָאנרעװָאג רעד סָאו ,ינאבלֶא ןיא גניריה א ויב ןעטָארטראפ ןעוו

 "קרעב עסַאנעג טומ גנודנוברַאפ ןיא ןעפורעגנווא טָאה טייטס קרָאיונ

 .גנורעפילסיוא ס'נאמ

 -עג ןעבָאה עכלעוו ,טלעיּפַא ערערהעמ טריסָאדניא ךיוא ןעבָאה רימ

 "אב ןוא סקיירטס ןעפלעה וצ סדנָאפ ןעפַאש ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעגָארט

 -גוא עלא וא ,ןעגָאז טכער טימ ןענעק רימ .רערהיפ רעטווברא ןעוורּפ
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 רעצרעה יד ןוא גנאלקּפָא ןעמיראוו א ןעגואוועג ןעבָאה טלעיּפַא ערעז
 ."סרעבמעמ ערעזנוא ןופ

 ,םואעליבוי סקראמ ?רַאק
 -אוצינוא יד ןופ עניוא ךיוא זיא .ר .ַא ןופ .םָאק .זקע .צאנ יד;

 -טטרובעג ןעגורהעי טרעדנוה םעד ןערעיופ וצ גנוגעװַאב רעד ןוא טרָאט
 ןיא .סקרַאמ לרַאק --- רעפּפמעקראפ ןוא רערהעל ןעסיורג רעזנוא ןופ גָאט
 ערעזנוא ןערישזנַארַא ,ןעבירשעג טרעוו טרָאּפער רעזיד ןעוו טויצ רעד
 ןערעוופ וצ ןעגנומהענרעטנוא עדנעסַאּפ דנאל ןעצנאג ן'רעביא טעשטנערב
 ןעמַאזוצ סיורַא רימ ןעביג םייהנעגעלעג רעזיד וצ .םואעליבוי ןעזיד
 סָאװ ,ךוב ןעדנעסַאּפ א ןָאוצארעדעפ רעשוטסולאיצָאס רעשידיא רעד טימ
 -עהט ןוא ןעבעל ,עיפָאזָאליפ ןוא עירָאעט ,עופַארגָאוב יד ןעטלַאהטנע טעוו
 ."טסרַאמ לרַאק ןעכילברעטשנוא רזנוא ןופ טויקגוט

 .ןָאשנעװנַאק עט18 יד

 ,גרובסטיּפ ןיא ןערָאװעג טנעפעעג זיא ןַאשנעװנַאק עט8 יד
 גָאט םעד ןיא .(1918) יאמ ןעטס םעד ,רעטאעט םואעסייל ןיא
 .גאט-סטרובעג רעגירחעי טרעדנוח 'סקראמ ראק ןעלאפענסיוא זיא

 -ךעטנוא ןערָאװעג טקאפ רעד זיא סעדער-סגנונעפערע יד ןיא
 ,ןעכָארטשעג

 -עיורט רעד טרעהעג קרַאטש ךיז טָאה ןעגנוסירגַאב יד ןיא
 ןעוועג ןענייז סע ואוו ,טנַארפ המחלמ םעד ןופ ?וק-רעדיוו רעגיר
 ,גניר רעטייברא ןופ רעדילנטימ גינעוו טינ

 רעד וצ גנוסירנַאב יד ןעפורעגסױרַא טָאה גנומיטש ענדָאמ א
 רהָאי א טימ ןיא סָאװ ,טפולק .י "טאוויירּפ, ם'נופ ןַאשנעװנַאק
 ,עוויטוקעזקע רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא ךילנטימ א ןעוועג קירוצ

 א טציא -- ןעטמאעב-סקע ןא ןופ ךייא ןעסורג עכילצראה,
 .טסולק ,רעייא -- טָאדלַאס

 : עטימאק ןויטוקעזקע עלאנַאיצַאנ יד
 ; עטימַאק םויראטינאס ; עטימָאק ןָאשיײזינאגרַא

 ןאמרעשט ,ןיקסוג .ר ןאמרעשט ,ןיוטשרעניד .א
 גרעבלָאוװו 6 ןייטשּפע .בא
 רעלדא .א ץווואלאוו .ב
 גרעברעווליס .ט ןאמרעווליס .ס
 ץוווַאלרעּפ -{ ןוָאנאשרעג .מ
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 : עטימאק ןָאשייקוידע + עטימָאק סיפָא

 ןאמועשט ,(ןויבצ) ןאמפָאה .ב ןאמרעשט ,יקסנעוויא .ט

 ןאטצלאז .ר ָאדיוװייד .מ

 לעזאב .ה ןאמיורפ .נ

 ןילעי .ס ןאמטאר .ו

 רעקוצ .א .לעגוס .ו

 :עטימָאק סנעווירג = | עטימָאק טיפענעב

 ןאמרעשט ,טאלבנייוו .מ ןאמרעשט ,גנידלָאג .ט

 ןאמהטאר .ל ןילדנימ .ט

 ץטעמ .ג יבָאקאי .ס

 גרעבשאלפ .ל טָאלָאמ .ס .ט

 .טאלאמ .מ .ןייטשנייוו .ו

 : דראָאב ירעזייוודא לאקידעמ םוירַאטינַאס

 ץיוװָאמייה .א .רד ןרעּפלַאה .שזד .רד

 וקסראב .י .רד אקנעמילק .ה .רד

 ָאבמעד ינעפ .רד ןָאסירעמ .א .י .רד

 ןָאסלענ .ב .רד עּפסאק .בא .רד

 : דראָאב ירעזייוודא ?אקידעמ םוירַאטינַאס

 םָאר .מ .רד ןרעּפלַאה .שזד .רד

 ןיקסעּפ .ש .רד ןאמרעגניא .ס .רד

 .לאהטנעזָאר .ט .רד ןאמדעירפ .ג .ט .רד

 : סרָאטקעריד ווא דרַאָאב .,שיינ

 אינישודריוו ,ןעזָאר .וו קראו וינ ,זוּפשִא .ו ֹש
 יזריושזד וינ ,ןיוואלס .ב

 דנאלייא דוָאר ,קלח .

 אונייווליסנעּפ ,ןאמלעטייט .ה

 אונייווליסנעּפ ,אקנעטאמ .ו

 זיָאניליא ,ןָאסנענעב .ל

 ןעגישימ ,ןיוװַאלקש .מ

 טוקיטקענָאק ,יקסווָאנאי .ה

 ָאווהַא ,רעּפסַאשזד .ט .ל

 יי

 דנעלירעמ ,ווָאלַאקָאס .ע

 ןיסנָאקסיװ ,ןיקסאר .א אטָאסעננימ ,רעיוש .ד

 :(7 רהָאי ןופ עטמסאעב

 רעטערקעס .נעשוד ,ןיקסאב .ו ןאמרעשט ,ןייטשּפע .בא

 .קעס גנידרָאקער רעטבעילעג .מ ןַאמרעשט-סייװ ,ןאמטאר .ו

 .רעזייוודא לעגיל ,ןָאדנָאל ריאמ רערושזערט ,ץיוװָאלרעּפ סקאפ
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 רעד ןופ ןעמַאנ ןיא ןָאשנעװנַאק יד טנעפעעג טָאה לעיציפָא
 .ר .ַא ןופ ןאמרעשס רעד ,ןייטשּפע .בא .ק .ע .נ

 -נעװונַאק יד רימ ןענעפע ,ןייטשּפע .רפ טרהעלקרע ,רהָאי ןעדעי,

 סלא ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא רעכלעוו גָאט םעד ,יאמ ןעט1 םעד ןאש

 ןעויד ןוא ,טלעוו רעד ןופ רעטייברַא יד ראפ בוט םוז רעלאנָאוצַאנרעטניא

 גָאט םעד ןיא ןָאשנעװנָאק יד ןענעפע וצ ןעסָאלשאב רימ ןעבָאה רהָאי

 רעקנעד ןעלאיצַאס ןעסיורג םעד ןופ גָאטסטרובעג רעד סווא טלאפ סע ןעוו

 ןופ רעטייברַא, :גנוזָאל םעד טרימַאלקָארּפ טָאה רעכלעוו ,סקראמ לרַאק

 "| ףווא טגינוואראפ רעדנעל עלַא

 : ןאמרעשט ירארַאּפמעט ןערדָאװעג טלהעוורע זיא גרעבנייוו .י

 ןעלעטשוצפיוא ךיז עדנעזעוונא עלא ףיוא טרעדָאפ גרעבנייוו .רפ,
 -עג ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןעהייר ערעזנוא ןופ תונברק יד וצ ערהע ןיא

 וד סָאד ,רע טגָאז טיוהנעגעלעג רעזיד ייב ןוא .המחלמ רעויד ןיא ןעלַאפ

 ןוא ?טכַאמ זיא ןעסיוו זַא, ,טגודערּפעג רעמוא ןעבָאה ןעטסילאיצָאס

 םעד ןעדוושטנע טינ ןעק טלאוועג וד ,דרעווש רעד ."ןעסיוו זוא טכַאמ,

 ןעלאעדיא סעמעוו ,עגינעי יד ןעזומ ןעגעיז .טלעוװו רעד ןופ לאזקיש

 ןוא .םוטנעגייא סעכילטפַאשניימעג ,טייקכילרעדירב ףיוא טריזַאב ןענייז

 טלאוועג ןופ טכַאמ יד טינ ךיוא טעוו המחלמ רעד ןופ גנאגסווא םעד ןיא

 -יא רעטסכעה רעד ןוא ,ןעלאעדיא ערעכעה וד ןופ טכַאמ יד רָאנ ,ןעגעיז

 ."טלעוו יד ןעריגער ףוסל טעוו -- םזוילאיצַאס רעד --- לאעד

 ןופ ןעמַאנ ןיא ןַאשנעװנַאק יד טסירגאב טָאה ןאהאק ,בא
 ; טגַאזעג טָאה רע ."טטרעוורַאפ,

 טרעוו ,ןַאשנעװנָאק רעוא טנעפע רהיא ןעוו ,גָאט םעד ןוא ,טנווה,

 טָאה רעכלעוו ,ןאמ םעד ,סקראמ לרַאק ןופ גָאט םטרובעג רעד טרעיופעג

 ,טלעוו רעד ראפ טרימַאלקָארּפ הרות עיינ א ןוא ןָאוגילער עוונ א ןעבעגעג

 סלא ,רימ וצ זויא .ר .ַא רעד .םוילאיצָאס ןופ הרות יד ווא סָאד ןוא

 -וא רעד .הרות עויד טכערּפשרַאפ רע לייוו ,ראפרעד רעייט ,רעדייסטיוא

 -רַאטש ץנאג א ןיא ךיז טנופעג עכלעוו ,המשנ ןייז זיא .ר .ַא ןופ םזילַאעד

 ."ףוג ןעטיובעג טסעפ ןוא ןעק

 ןיא גרובסטיּפ סָאד ,עדער ןייז ןיא טנַאטַאב טָאה ןיקסַאב ,י
 ֿפייוו ,ןאשנעוונַאק גניר רעטייברַא ןַא רַאֿפ ץַאלּפ רעגיסַאּפ ַא רהעז
 ןופ ןעלַאעדיא יד ןוא טדָאטש עלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא זיא גרובסטיּפ
 .עלַאנַאיצַאנרעטניא ןענייז גניר רעטײברַא

 זופ) ןייּפ סקַאמ טדערעג ךיוא גנונעפע רעד ייכ ןעבַאה סע
 ןופ ראטערקעס) סָאנַאי ,(ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייארַאפ יד
 ,רעמרענ ,(ףעילער סלעּפיּפ רעד ןופ) ןהאק .סקעלַא ,(נעיל"ראבייל
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 סוילושזד ,ןיקרַא ,2 ; "רעגרובסטיּפ, יד ,ןויבצ ,ןאמרעבַאלג ,טסקאב

 .ןיִלַאמ .נ ןוא גרעבסייוו
 -המחלמ יד סָאװ ,טרעױדַאב קרַאטש ןעבַאה רענדער עלַא

 ןעשיטסיסקרַאמ ןופ רענעט ענהעש יד טביױטרַאפ ןעבַאה ןעגנַאלק
 .םזילאיצַאס ןעלַאנַאיצַאנרעטניא ם'נופ ןוא ?אעדיא

 ,ןאמרענייפ .נ ,ןעוועג ןענייז ןַאשנעװנָאק ןופ ערעטערקעס יד

 .גרעבזניג .? ןוא זיּפשַא .י .מ

 ןיא .ןַאדנַאל ריאמ ןעמוקעג זיא גנוציז רעטעביז דעד וצ

 -עג טָאה סָאװ ,גנומיטש יד טלעגיּפשענּפָא ךיז טָאה עדער ןייז

 / :רעבענרױַאט עשיטסילַאיצַאס עכנַאמ ייב טשרעה

 -סיב וצ ןַא ךיז טביוה ןעמ ,ןערילראפ הטוט ןייק םינ רָאט ןעמ,

 -ןצניירא ןָא ןעגנאפ ןעקנאדעג ערעונוא ,ןערעהוצ דייר ערעזנוא וצ ךעל

 ןעגנאפ ווו .קלָאפ רענאקירעמַא ןופ רעצרעה ןוא תוחמ ֹוד ןיא ןעגנירד

 -וצכרוד םצעי רעבָא ןעבָאה רימ .ןהעטשרַאפ ןוא ןעפוורגאב וצ ןָא זנוא |

 יד טצעי טעשארטס טפארק עשירעטילומ א ,טייצ ערעווש א רהעז ןעכאמ

 1 .גנוטכינרַאפ טימ טלעוו עצנַאג

 -ווה סכוייקנארפ ,טייהיירפ ןופ עלעגיוו ֹוד זיא סָאװ ,ךיירקנארפ

 .טכַאמ רעשירעטילימ רעבלעז רעד ןופ ןעטָארטעג טרעוו דרע עגיל

 -סעב סָאד סלא ןעקרענא ךיא סעכלעוו דנאל סָאד ,דנאל רעזנוא ןיא

 -גוא ןוא ונוא טָאה סָאװ ,דנאל סָאד ,טלעוו רעד ןיא דנאל עטסעיורפ ,עט

 רעועיד טימ המחלמ ןיא טצעי זיא ,ןעבעגעג םייה עיירפ א רעדניק ערעז

 ןופ לָאז דנאל ַאוַא סָאד ,ןעדרָאפא טינ ןענָאק רימ ןוא טכאמ רעבילקערש

 -עיז ןופ דער ךיא ןעוו ןוא .רעגעיז רעד ןהענסוורא טינ המחלמ רעזעיד

 -עג ןוא רשוי ןופ געיז ַא רָאנ ,דלאוועג ןופ געיז א טינ ךיא ןיימ ,רעג

 -רענא טצעי טָאה ,טלעוו עוויסערגָארּפ וד ,טלעוו עצנאג יד .טייקגיטכער

 טנעקרענא טָאה טנעדיזערּפ רעד ןוא עיּפָאוָאלופ ס'נַאסליוו .זערּפ טנעק

 -נוא ןא זיא קנַאדעג דנורג סנעמעוו ,םזילאיצַאס ןופ עיפָאזָאליפ רעזנוא

 * . .טלעוו רעד רעביא רעקלעפ ןופ ןַאוצארעּפָאָאק עלאנָאוצַאנרעט

 ןעווענ טינ ןיוש ןענייז ןאשנעוונַאק רעגרובסטיּפ רעד ףיוא

 יװ ,גנונדױא ןוא הור טשרעהעג ןעטרַאד טָאה סע .םידדצ ןייק

 ,רהָאי םענעננאגרַאפ ןעצנַאג םעד ןיא

 וצ רדס רעד זַא ,ןענַאמרעד וצ ץַאלּפ ןיא ַאד ךיוא זיא סע

 ןערָאװענ 1918 רהאי ןיא זיא עוויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ ַא ןערינימַאנ

 | ,רעהירפ יוװ ,ערעדנַא ןא

 -סטיּפ רעד ףיוא ןעמ טָאה ענארפ-סגנוטלַאװרַאֿפ רעד רעביא

 .שינרעטיכב {חַא ןוא ץיה זהַא רעבַא ,טריטוקסיד ןאשנעוונַאק רענרוב

 -עּפס ןיא ןעראוועג טלעטשעגסיורא טינ ןענייז ןעטאדידנאק יד
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 -וידע ןיא ,עטימָאק םויראטינאפ ןיא ,רעגייטש ַא ,סעטימַאס עלעיצ

 רעד ןיא רעדילנטימ םלא רַאנ ,,װ .זַא .א ,עטימַאק לאנַאשייק

 -ידנַאק 00 טאלאב ן'טיױא ףיױרַא ןענייז םע ,ללכב עוויטוקעזקע

 עטלהעוורע 20 יד ןוא ,טלהעוורע ןעראװעג ןענייז 20 .,ןעטַאד

 .סעטימַאק ןיא טלייטעגנייא גנורילאטסניא רעד ייב ךיז ןעבָאה

 .'ןאלּפ יזריושזד-וינ, םעד ןופ גנוניינּפא ןא ןעוועג זיא סָאד

 "ארטנעצעד א רַאפ ןעוועג םיצנירּפ ןיא ןזיא ןַאלּפ יזריושזדדוינ רעד

 -עג טלהעוורע ןיא אפוג עטימאק עדעי .גנוטלַאװראפ רעטריזיל

 זטונ םעיינ םעד טיול .טפאשרעדילגטימ רעצנַאנ רעד ןופ ןערָאװ

 םעטימָאק יד .טריזילארטנעצ רחעמ ןערָאװעג גנוטלַאװרַאפ יד זיא

 רָאנ ,רעדילנטימ יד ןופ טלחעוורע טקעריד ןעוועג םינ ןיֹוש ןענייז

 עטריילַארטנעצ יד ןעראוװעג ןיא סָאװ ,עוויטוקעזקע רעד ןופ

 ,גנוטלַאוװרַאפ

 -ַארפ ןעראוועג ןעמונעגנא רהָאי םעד ןיא זיא ,ןעסייוו ריס יווװ
 -ילַאנעל וצ עבאנפיוא יד ןעװעג טציא זיא סע ןוא סטייר לאנריוט

 טינ ךַאנ טציא זיב זיא רע ואוו ,ןעטרַאד גניר רעטייברַא םעד ןעריז
 ,,ס .ע .נ רעד טריאורטסניא טָאה ןאשנעוונַאק יד ,ךילצעזעג ןעוועג
 ,טייברא-סננוריזילאנעל רעד וצ ןעטערטוצ לָאז יז

 ,עטימָאק לעגיל רעפלע רעד ןופ ןאמרעשט רעד ,ףָאדיוװייד .מ

 -לאמ טכארבעגניירא טָאה ןעבילקעגסיוא טָאה ןָאשנעװנַאק יד סָאוו
 : םעיצַאדנעמַאקער עדנעג

 וויטוקעזקע עלאנָאוצַאג יד ןעריאורטסנוא לָאז ןָאשנעװנַאק יד (4

 -פיוא סעמעוו ,עטיֿמָאק לעגיל א עטיס רחוא ןופ ןעלהעוורע וצ עטומָאק

 .ר .ַא םעד ןעכאמ וצ ןעלטימ עגיטיונ עלא ןעמהענוצנָא ןווז לָאז עבאג

 .םטייטס עלא ןיא ךולצעזעג

 :ןָאוצולַאזער עדנעגלָאפ רָאפ טגעל עטימָאק וד (2

 "ארפ וד ןעמונעגנָא טָאװ .ר .ַא רעד זא ,טכארטאבנא ןיא גודנעמהעג

 ןערעוו וצ ךולצעזעג ךילגעמ ןעכאמ םהיא ןעק סעכלעוו ,סטיור לאנרעט
 ןוא ;סטעוושטַאסַאמ ןוא

 ךיז ןענופעג סטעוושטַאטַאמ ןוא וא ,טכארטַאבנא ןוא גודנעמהענ

 בעילוצ ןערָאװעג טריזיגַאגרָא זויוולווט ןעגייז עכלעוו ,ןענָאיצַאזונאגרָא

 ןענייז ןעגָאוצַאזינַאגרָא עויד ןוא ,טטוור לאנרעטארפ ןופ טיוקגירעווש יד

 ר .ַא רעד יו רעטקַארַאכ ןעבלעז ןופ

 עלא ןעדנעוונָא לָאז .ר .ַא ןופ .טָאק .וסע יד זא ,ןעסָאלשַאב סע ויז

 -ַאטַאט ןיא ןערעוו וצ טריזילַאגעל רעלענש סָאװ ,ןעטייקבילגעמ ערהיא

 .ר .ַא ןופ גנודנוברַאפ עכולצעועג א ןעכאמ וצ ךולגעמ ךיוא םוא סטעזושט

 .ןענַאוצַאזונאגרָא עטנאמרעדנעביוא וד טיט



 ףנור רעטייברא ןופ עטכישעג יד 64

 סָאד ,טעטכירַאב ףאדיווייד טָאה גנוציז רערעטעּפש א ףיוא

 רלָאזער עדנעגלַאפ ןעטלַאהרע טָאה עטימַאק ?עגיל ןאשנעוונַאק יד

 ;סעשטנערב רעדענעק יד ןופ עיצ

 -נייא ,סעשטנערב רעלָאערטנַאמ וד ןופ גניטימ טניָאשזוד א ויב,

 ןערָאװעג ןעמונעגנַא זיא ,עטימָאק טקירטסיד יטוס רעזנוא ןופ ןעפוראב

 -בארטַאב וצ טסנרע ןעטעבעג טייז רהיא עכלעוו ,עיצולָאזער עדנעגלָאפ

 : ןַאשנעװנָאק רעד ראפעב ןעגנוירבוצרָאפ ןוא ןעסיוהוצמוג ןוא ןעמ

 ןיוש ןענויז סטיור לאנריוטארפ וד סָאד ,טכַארטַאבנא ןיא גידנעמהענ

 ,ןעדרָא ןעטבילַאב רעזנוא ןיא ןערָאװעג טרהופעגנווא ,הימ לעופ ךָאנ

 -גויא יד ןעניוז סטיור וד סָאד ,טכארטאבנא ןיא גידנעמהענ ןוא

 ןיא סעשטנערב .ר .ַא יד ןעריזילַאגעל ןופ עגארפ רעד וצ גנוזייל עגיצ

 ןוא ;לאגעל טשינ ךָאנ ןענייז עכלעוא ואוו ,ןעצניווַארּפ ןוא סטייטס יד

 ץניװוָארּפ רעזנוא ןיא עצעזעג וד סָאד ,טכארטאבנא ןיא גידנעמהענ

 -רָא וצ טייקכילגעמ יד לעיפ רהעז ןעקנערשַאב ,עדענעק ,קעביווק ןיא ןוא

 עבלעזַא לעיצעּפס ןוא ,סנעדרָא לאנריומארפ ןעריזילַאגעל ןוא ןעריזינַאג

 ןוא ,.ר .ַא רעד יו

 יעצעועג טגנוקנערשַאב עזוד טָא סָאד ,טכארטַאבנא ןוא גידנעמהענ

 -על לעשניווָארּפ רעזנוא ןיא ןערָאװעג ןעמונעגנָא סנעטצעל ןענייז עכלעוו

 ,1919 ,ראונאי ןעמ1 םעד זיב דנעדניב טשינ ךָאנ ןענייז ,רושטיולסושזד

 -גוא ןופ ןָאשנעוװנָאק עכילרהעי עט18 יד ףיוא רימ ןערעדָאפ םוראד

 "ורטסניא וצ ,.ַאּפ ,גרובסטיּפ ןיא ןעטלאהעגּפָא טרעוו סָאװ ,ןעדרָא רעז

 טימ גנודניברַאפ ןיא ןעלעטש ךיז לָאז עבלעזיד סָאד ,.זקע .צַאנ יוד ןערוא

 -געמ עלא טימ ןהעז ןוא ץניוװָארּפ רעזיד ןופ טרעּפסקע סנערושניא ןַא

 -ָאו סעשטנערב ערעזנוא סָאד ןערהיפוצכרוד ןוא ןעקריווסיוא ןעטייקכיל

 ןוא ,ןערעוו טעדנירגעג ןענעק ךיוא ןעלָאז עיינ ןוא לאגעל ןערעוו ןעל

 -רַאשטעג ןענעק לעיצופָא רימ ןעלָאז ,1919 ,ראונאו ןעט1 םעד זיב סָאד

 ,סורג גניר רעטייברא טימ .ןערעוו טרעט

 .נעק ,לָאערטנַאמ ,445 ,904 ,131 סעשטנערב .ר .א

 .עטוטָאק .צולָאזער ,ןאמדעורפ .ו

 ןַאיצולַאזער עזיד סָאד טרידנעמַאקער טָאה עטימַאק לעגיל יד

 יזקע רעד ןופ עטימַאק לעגיל רעד וצ ןערעוו ןעבעגנעגרעביא לָאז

 (*.עטימַאק

 טלהעוורע ,1918 ,ינוי ןעט8 םעד ,רעטעמש ,טָאה .ק .ע .נ וד (*

 "רעואּפ לופ , ןעבָאה לָאז סָאװ, ,עטימָאק רעפנופ א רעדילגמימ ערהיא ןופ

 ןערהירנָא טינ ןעלעוו עסילשַאב ערהיא לעיפיוו ףיוא ,לעיפ יווַא ףיוא

 -עג טלהעוורע ןענייז עטימָאק רעד ןיא ר .ַא ןופ ןעּפיצנירּפ דנורג יד

 .ןאכיורפ ןוא ןייטשרעניד ,ןויבצ ,ןויטשּפע ,גרעבנייוו : ןערָאװ



 18 גנור רעטייברא ןופ עטכושעג וד

 -ַאב ַא ןעמונראפ ןעבַאה ןאשנעוונַאק רענרובסטיּפ רעד ףיוא
 -טכיראב) עטימַאק םוידָאטינַאס ןופ ןעטכירַאב יד ץַאלּפ ןעדנעטייד
 עטימָאק טיפענעב ןופ ןוא (ןרעּפלַאה .רד ןוא ןיקסוג .ר רעבעגּפָא
 יראזייודא לאקידעמפ ן'ראפ .,(נגידלָאג ,ס רעבענּפַא-טכירַאב)
 .אקנעמילס .רד טכוראב רעכילרהיפסיוא ןַא ןעבענעגּפָא םָאה דראַאב

 -עה וצ ןעראוועג טרידנעמַאקער ןיא ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא
 -נַָאק רעד ןופ ןיא סָאד ,ראלַאד דנעויוט ןיִב סנערושניא ןערעכ
 -םיוא לָאז יז ,ק2 .ע .1ג רעד וצ ןעראוועג ןעבענעגרעביא ןאשנעוו
 רהיא ןעננעדבניירא ןוא ןעטייהלעצנייא עלא םעד ןענעוו ןעטייברא
 .ןאשנעוונאק רעטסקענ רעד וצ טרָאּפער

 סטנעמדנעמַא ענינייא ןערָאװעג טרידנעמַאקער ךיוא ןענייז סע
 .ןאשוטיטסנַאק רעד וצ

 עיסימַאק א טמיטשאב ןַאסליװ טנעדיזערּפ טָאה רחַאי םעד ןיא
 םעד ןיא גנורינעד יד טָאה ךיוא .,"סייק ינומ , יד ןעכוזרעטנוא וצ
 -על יד ןופ ןעזיירּפ יד ןערילַארטנַאק וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמעג רהָאי
 ,ןעלטימסנעב

 טימ טרינַאער םעד ףיוא טָאה ןאשנעוונַאק רענרובסטיּפ יד
 : סעיצולאזער יד טא

 .סייק ינומ רעד ןעגעוו

 -ומָאק א טעטנוָאּפַא טָאה ןָאטלוװ טנעדיוערּפ זא ,טכַארטַאבנא ןיא,

 :םיוק ונומ יד טכוזרעטנוא טָאה סָאװ ,עוס

 -ומָאק רעויד ןופ טכוראב םעד ףיוא טריזַאב סָאד ,טכארטַאבנא ןוא

 ןענַאטשרַאפ טרעוו סָאװ ,גנולעטש א ןעמונעג טנעדיזערּפ רעד טָאה עוס

 סַאמָאמ ראפ לעיירט ןעטכערעג רהעמ ןוא םעיינ א ןעטסנוג וצ ןייז וצ
 .ינומ

 ךיז טסולש ןָאשנעװנַאק עכנולרהעי עט18 וד וא ,ןעסָאלשַאב סע ויז
 רעד ןוא ונומ סַאמָאמ ראפ לעיירט םעיונ א ראפ גנורעדָאפ רעד ןיא ןָא

 ."םייסגוטכערעג עכילצעזעג ןעגירק טםעוװ רע זא ,גנונפָאה

 .ירטסודניא ןיא לָארטנַאק סטאטש ןעגעוו

 ןעצנעדנעמ עוינ וד טרוסרָאדנוא .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנַאק עט18 וד,

 טייצ עטצעל וד טגויצ ןעטַאטש עטגונגווארַאפ וד ןופ גנוריגער יד סָאװ

 -תענוצרעביא ןוא ןעלטימיסנעבעל ןופ ןעווירּפ ןערילָארטנָאק וצ סיורַא

 -פָאה יד סיוא טקירד ןוא ןעירטסודנוא עגיטיוג ןופ גנוטלאוורַאפ יד ןעמ

 ףָאנ ,ןעטווצ המהלמ ןוא רָאנ טונ ןעטלאהנֶא טעװ ץנעדנעט עזוד זא ,גנונ
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 -נעגויא סָאד ןערעוו ןעלעוו ןעירטסודניא עלא זיב ,רעמייוו ףיוא ךיוא

 ."קלָאפ ןעצנאג ןופ םוט

 -ייב יד זא עיצולָאזער א ןעמונעגנָא ךיוא טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 ןעלאז ןעקעוװצ ענעדישראפ ראפ סעשטנערב יד ןופ ןעגנורעייטש

 : רעטקַארַאכ ןעכילטייהנייא א ןענַארט

 ייווצ עטצעל יד ראפ טָאה .טָאק .וקע .צַאנ יד זא טכארטַאבנא ןיא,

 ןערעוו סָאװ ,רעדלעג עלא סָאד ןָאוצַאטיגא עגיטעהט א טרהיפעגנָא רהָאז

 םעד ךרוד ןהעגכרוד לָאז סעשטנערב .ר .ַא ענעדישראפ וד ןופ טגיליוװַאב

 ;גנור רעטייברא ןופ םיפָא טּפווה

 טלָאוו םופָא טפיוה םעד ךרוד ןעקיש סָאד זא ,טכארטַאבנא ןיא

 "עג ץוגוצ קרַאטש סָאד טלָאװ ,סנעטשרע : ןעכאז עטוג ייווצ ןָאמעגפיוא

 עציטש יד טלָאװ ,סנעטייווצ ,ןוא ,ןעקעווצ עשיטסיטַאטס ראפ ןעמוק

 -רעטנוא ענולטפַאשלעזעג עגוטבווו עלא וצ ווב טרעויטש .ר .ַא רעד סָאװ

 טימ רעסעב טלָאװ ןוא טלעציּפוצ ןוא טלעקערבוצ ןערָאװעג טינ ןעגנומהענ

 ,םורַאד ,ןעדרָא רעזנוא ןופ טייקסיורג וד טלעגיּפשעגּפָא ךיז

 .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט18 וד זא ,ןעסָאלשאב םע ויז

 ןעלאקַאל ןייק טינ ןעגָארט סָאװ ,סעציטש עלא זא ,םעשטנערב עלא טבוזרע

 ."םופָא לארענעשוד םעד ךרוד ןהעגכרוד ןעלָאז רעטקַארַאב

 -ָאה סָאװ ,סעיצולַאזער ןעמונעגנַא ךיוא טָאה ןָאשנווענַאק יד

 -המחלמ עלעיצעּפס יד טימ ןוא טייצ רעד םימ ןַאהט וצ טאהעג ןעב

 עא, יי .ןעגנוגנידַאב

 וצ ןעראוװעג ןעבענענרעביא זיא ןאשנעוונַאק יד ןעסילש וצ

 .גרעבנייוו ,י

 : טנַאזעג עדער ןייז ןיא טָאה גרעבנייוו

 ןהֶא ןעסָאלשעג טרעוו סָאװ ,ןָאשנעװנַאק עטשרע וד זוא סע,

 עלעיצעּפס ןיוק טאהעג טינ טָאה ןָאשנעװנָאק עגיטנייה וד .םילודנ

 -שרע יד ווא סע .ר .ַא ןופ ןעגארפ עגיטיונ וד ןעטבולש וצ רָאנ .סושוא

 טיוהנעגעלעג עלופ וד טאהעג טָאה טאגעלעד רעדעי ואוו ןַאשנעװנָאק עט

 .?טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןוא יו ןעדער וצ ןוא ןעגערפ וצ

 םעס ןוא גרעבסייוו סוילוי ןעטלַאהעג ןעבַאה סעדער עצרוק

 גרעבנעזייא .ד ןוא ןָאטננישאוו ןופ ןאמיימ .ב ,גרובסטיּפ ןופ ירשא

 .געיל-רָאבייל ןופ

 "ייז ןיא ןעבָאה ןָאשנעװנַאק רעד רעביא ןעקילברעביא עצרוק

 -ָאה ייז .ןײטשּפע .בַא ןוא ןיקסַאב .י טכאמעג ןעדער-סופש ערע

 "עב ןוא עיינ א ראפ טיײברַא רעד וצ ןעטַאנעלעד יד ןעפורעג ןעב

 .טפַאשלעזעג ערעס



 6דד גניר רעמייברא ןופ עטכושעג יד

 רעד ףיוא ןעסולשאב יד רעביא םודנערעפער רעד

 .ןַאשגעװנַאק רעגרובסטיפ

 ,םויראטינאס ןוא טיפענעב ןָאשּפמַאסנַאק
 9200 רעדא 9180 ןערעוו טלהָאצעג לָאז טיפענעב ןָאשּפמאסנָאק ,

 .9900 ןעגנַאגעגכרוד -- .טצוא זיב יוװ 9100 טאטשנא

 לָאז ,ןעלאפכרוד לָאז טיפענעב ןָאשּפמָאטנַאק ןופ גנורעכעה יד ביוא

 טנעס 8 טימ ןערעוו טרעכעהעג דנָאפ םגנוטלאהפיוא םויראטינאס רעד

 ? לאטראווק ַא

 טַאנָאמ 6 ךָאנ ןָאשּפמַאסנָאק ףיוא קנארק ןערעוו עכלעוו ,סרעבמעמ

 יוװ ,םעדכָאנ םויראטינַאט וצ טגיטכעראב ןייז ןעלָאז ,רהאו א ראפעב ןוא

 םעד םווראטינַאס םוצ גידנערהעקמוא ,רהאי א סרעבמעמ ןייז ןעלעוו ייז

 .ןעמוקאב ןעבָאה יז סָאװ ,טיפענעב ןָאשּפמָאטנָאק

 .טייברא ?אנָאשייקוידע

 .ראלָאד 8,000 ןייז לָאז טייברא לאנָאשייקוידע ראפ טעשזדוב רעד

 "מעמ רעדעו ףיוא ןערעוו טגעלעגפיורַא לָאז ןעלחוש .ר .ַא ראפ סקעט ַא

 .טנעס 9 ןעגנַאגעגכרוד -- .טנעס 2 רעדא טנעט 1 לאטראווק רעּפ ,רעב

 .טייברא סנַאיצַאזינאנרַא

 ןערעוו טפַאשעגּפָא לָאז טווברא סנָאוצַאזונאגרָא ראפ טעשזדוב רעד

 -נַאג םעד טימ ןעצונַאב ןענעק ךיז לָאז עטיסָאק טנָאוצאזונאגרָא יוד ןוא

 לאמראווק א טנעט 8 ןופ טהעטשַאב רעכלעוו ,דנָאפ סנָאוצַאזינַאגרָא ןעצ

 .רעבמעמ רעּפ

 ןעצנערעפנָאק ןעטלאהפָא ןעלָאז סעטימָאק טקורטסוד ןוא וטיס וד

 .טַאנָאמ 6 ןוא לָאמ ןווא סנעטסגיגעוו טייקגיטעט רעיוז ןופ ןעטרָאּפער וצ

 .סרעבמעמ ענעכַארטשענ

 8 רעביא .ר .ַא םעד רעסיוא ןענויז עכלעוו ,סרעבמעמ ענעכַארטשעג

 םינ ןוא סרעבמעמ עיינ סלא ןערעוו ןעמונעגניורא ןענַאק ןעלַאז ,רהאו

 ראפ ןעדלוש ץוה ,שטנערב םוצ ןעדלוש עטלא יד ןעלהָאצאב ןעפרַאד

 .םטעקיט ראפ רעדָא סנַאָאל

 ןעמונעגניורא ןענָאק ןעלָאז .ר .א ןופ סרעבמעמ ענעכארטשעג עלא

 ןוא רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ןעטַאנָאמ יד ןיא סרעבמעמ עיינ סלא ןערעוו

 ןםלא יד ןעלחָּפצ ןעפרַאד טינ ןוא ,1919 ,ראונאו ןוא ,1918 ,רעבמעצע
; 

 ,סעק קיט רעדא ט2ט87 ראֿפ ןלדלוש ץיוה ,שטנײרב קיש ןײדלוש ת"מצה )לה  ט866:052 יט טכמםק')/ ט8514/ ף ספק סה = 858 םפמ ליפ  ף4468 טאב הײב ןיא טא =
 י 482
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 .םרעבמעמ עיינ

 ויב רעטלע ןיא ןערעוו ןעמונעגנוירא ןענָאק ןעלָאז סרעבמעמ עיינ

 ןעלָאז ןוא ןָאשיוניטאזקע לעשעּפס ןעבָאה ןעפרַאד ןעלָאז ןוא ,רהָאו 5

 .םרעבמעמ סלא עמהאנפיוא רעייז ןופ ךיילג "סטייר, עלופ יד ןעלהָאצ

 ןעניפעג סָאד טעװ יז ביוא ,טכער סָאד ןעבָאה לָאז .טָאק .וקָע וד

 / םלאטיּפסָאה ענעדישרַאפ ןיא רעבמעמ סלא ןעסילשוצנָא ךיז ,גוטיונ ראפ

 .לָאד 8,000 יו רהעמ טינ ןעדנעּפס םעד ףיוא ןוא

 סָאד ןעבָאה לָאז ,ראזייוודא לאגול םעד טימ ןעמַאזוצ ,.טָאק .זקע וד

 -"ראפ יד ןעמיטשַאב ןוא ןָאשנעװנָאק לעגיל לעשעּפס א ןעפור וצ טכער

 -דנעטא ןעכַאמ וצ קעווצ םעד ראפ ןָאשנעװנַאק ַאזַא וצ טפאשרעטערט

 בעילוצ ןייז גיטיונ ןעלעוו עכלעזא ביוא ,ןָאשוטיטסנָאק רעד וצ סטנעמ

 יפעשאב ךיו ןענָאק סנָאשנעװנָאק עכלעזא .סטייטס יד ןופ עצעזעג וד

 .םעטיידעגנָא ןעביוא ווו םטנעמדנעמא טימ זיולב ןעגוט

 -עפער ןופ ויא ןַָאשנעװנָאק ןופ טרידנעמָאקער עציטש עדנעגלָאּפ

 : ּו : ןערָאװעג ןעסייהעגטוג םודנער

 ;.לָאד 400 --- (ָאגַאקיש) "טלעוו יד, } .לָאד 750 --- *ללָאק קראיונ,

 -ארעדעפ עשיטסולאוצַאס עשידיא וד ;.לָאד 980 -- "טלעוו עיינ ידע

 ;.לָאד 280 --- יטעייסָאס דייא טנארגימוא ורביה ; .לָאד 280 -- עיוצ

 -עשודנא סָאל  .לָאד 800 --- דנָאפ ראלַאד ןָאולימ ווטרַאּפ עשיטסילאיצָאט

 000 -- ףעילער .ר .ַא רעוונעד ; .לָאד 400 --- עטימָאק ףעילער .ר .ַא סאל

 -עג רוטארעטיל ןיקטָאּפַארק ; .לָאד 800 --- םויראטינאס רעוונעד ;  .לָאד

 -ראפ } .לָאד 500 -- םואעסייל רָאבייל גרובסטיּפ } ,לָאד 98 - - טפַאשלעז

 -!ךווטרַאפ ן'ראפ ;.לָאד 800 -- סעיצוטיטסניא רעגרובסטיּפ ענעדיש

 .לָאד 100 -- ינומ םָאמ ןופ דנָאפ םגנוג

 סעשטנערב גניר רעטײברַא יד ןעבאה ןאשנעוונַאק רעד ךָאנ

 םאט ןעװעטַאר וצ דנַאל ז'רעביא גנוגעווַאב עקרַאטש א ןעביוהעגנַא

 .דנעה עניטולב יד ןופ ,סופיירד רעטייברַא םענרעדַאמ םעד ,ינומ

 ימ-טסעטַארּפ ןעפורעג ןעבאה סעשטנערב גניר רעטײברַא דס ַא

 "רַאפ ןעבַאה ןוא גנוגידייטרַאפ רעד רַאפ דלענ טלעמַאזעג ,ןעגניט

 לָאז רע ,טנעדיזערּפ םוצ ןעמַארנעלעט טימ ןַאטננישאוו טציילפ

 .רערהיפ-רעטייברַא ןענידלושמוא םעד רַאפ ןעלעטשנייא ךיז

 -ענרַאפ לַאפ ינומ םעד ןענעוו זיא (1918) יוי ןעט8 םעד

 -נַאק ַא ןופ םרַאפ רעד ןיא עיצַארטסנַאמעד עלַאנָאיצַאנ ַא ןעמוק

 סאו ,ןעטַאגעלעד 800 יד ןעשיווצ .רערהיפ-רעטייברַא ןופ ץנערעפ

 -רעטייברַא עטסקרַאטש ןוא עטסערג יד ןעטַארטרַאפ ןעטרָאד ןעכַאה

 .גניר רעטײברַא ןופ דס א ןעוועג ןענייז ,דנַאֿפ ןופ ןעטפַאשרעּפרעּפ
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 ןחעג וצ ,18 ןופ עיצַאנעלעד א ןעבילקעגסיוא טָאה ץנערעפנַאק יד
 ףעגיזָאד רעד ןיא .ןעטַאטש עטגינייאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ םוצ
 ,גניר רעטייברא ןופ ןאמרעשט רעד ןעװעג ךיוא זיא עיצאנעלעד
 .ןיטשּפע .בא

 ,1918-19 רהָאָי סָאד

 ,זיא גניר רעטייברא רעד קרַאטש יװ ,ןעסיוו ליוו ןעמ ביוא
 סע סיורג יו ,המשנ ןייז טימ ןוא ףוג זייז טימ זיא רע דנוזעג יו
 ןעפרַאװ וצ ךַאז עטסעב יד ןזיא ,טפַארק-סדנַאטשרעדיװ ןייז זיא
 ,1918-19 רחַאי ן'פיוא קילב ַא

 ךס ַא רַאפ ןייטשרינורפ רעד ןעוועג זיא 1918 רהָאי סָאד
 ,עכאווש יד .ןעטפַאשלעזעג סגנוציטשרעטנוא ערעדנַא ןוא סנעדרַא
 -וורג יד ןליפא .ןעננַאגענרעטנוא ןענייז עטעוועדנופעגנייא-טינ יד
 זוא טלעסיירטענפיוא דיז ןעבאה עקרַאטש יד ,עגירהעידגנַאל יד ,עס
 ,ןעלקַאװ וצ ןעגנַאפעגנַא

 עטשרע יד ןיא) 1918 רהֲאי סָאד טָאה ,המחלמ יד ץוח א
 יד ,עימעדיּפע עכילקערש א טבעלענרעביא (ןעטַאנַאמ-רעטניוװ
 -יוט עגילדנהעצ ,עדנעזיוט טסָאקעג גָאט ןעדעי טָאה סָאװ ,"ּפירגת
 -טכאלש יד ןופ ןעמוקעג ןיא תומה ךאלמ רעד .תונברק עדנעז
 סנעבעל ןעטינשעג טָאה ןוא ןעמייה עכילדירפ יד ןיא רעדלעפ
 דישרעטנוא ןייק טכַאמעג טינ רע טָאה ייברעד .סקניל ןוא סטכער
 ןעדעי ןופ ןעשנעמ .,ןַאמ ןוא יורפ ןעשיווצ ,טלַא ןוא גנוי ןעשיווצ
 עטוג ןעוועג םהיא רַאפ ןענייז טכעלשעג ןעדעי ןופ ןוא רעטלע
 .זיּפש

 סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ ַאזַא ןיא טָאה ןעמעוו

 ןעשיווצ ןייז טעוו ןעמ יצ ,רעטעּפש העש רַאּפ ַא טימ ןייז טעוו'ס

 ,סנעדרָא ןעניז ןיא ןעניל טנעקעג ,עטיוט יד רעדָא ענידעבעל יד

 טגידיילענסיוא ןענייז סעסאקיסננוציטשרעטנוא יד ? סיטעייסַאס

 -ייז וצ ןעמוקנָא טזומעג ןעבָאה טנעדרַא עטסרעכיז יד .ןערָאװעג

 -נתא טעמכ ןעוועג ןיא ףליה עש"ניצידעפ .סדנַאפ וורעזער ערע

 -נוא טלָאמעד ןענייז ןעטפַאשלעזעג נינעוו טינ .ןענירק וצ ךילנעמ

 .ןעבעל ן'ראפ ףמאק ם'ניא ןעננאנעגרעטמ

 םעד טבעלענרעביא רונ טינ רעבא טָאה נניר רעטייברא רעד

 רהעמ ַא סלַא רעקרַאטש ךָאנ סיורא ןיא רַאנ ,סיזירק ןעכילקערש
 ןעשינעפרעדאב עניטסיינ זוא עלעירטסאפ יד וצ ןעדרא רעטסַאּפענוצ
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 רעד זיא ץנעטסיוקע ן'ראפ ףמאק םעד ןיא .ןעטאמ עשידיא יד ןופ

 .רעגעיז רעד סױרַא גניר רעטייברא

 רהעמ ןוא עטסגיהעפ יד זופ ?הַאווסיוא רעכילריטַאנ רעד טָא

 סע טפַאהק עכילרעניא ןַא רַאפ סָאװ ,ןעזיוועג טָאה ,עטסַאּפעגוצ

 .ר .ַא ןיא ןענרַאברַאפ טניל

 .1918 רהַאי ביױהנָא ןיא זַא ,ןעסעגרַאפ טינ דיוא ףרַאדַאב ןעמ

 "עג ַא ."סטייר לאנריוטארפ, יד ןערָאװעג טרהיפעגנייא ןענייז

 טלָאװ ןוא ןעטילעג ךס ַא אמוג ןופרעד טלָאװ ןעדרַא רעכילנהעוו

 ןעבילבעג רעבַא זיא ,ר .ַא רעד .רעדילגטימ ךס א ןעריולרַאפ

 םַאה םעטסיס סטייר לאנריוטארפ יד ,ראטלארבינ רעד יו ,טסעפ

 ןיא :טרהעקרַאפ .ןעמונענּפָא טינ רעדילנטימ ןייק םהיא ןופ

 לאטרַאװק ןעדעי ןופ ענעכארטשעג ?הָאצ יד זיא 1918 ןופ ףיולרַאפ

 עגידרעהירפ יד ןיא יו ,רעגינייוו רעדילגטימ עטרעדנוה טימ ןעוועג

 .םימ רעבייו ןעוועג .ר .ַא רעד זיא 1918 רהָאי עדנע .,ןערהַאי

 .רהַאי ביױהנַא ןיא יו ,רעדילנטיפמ 0

 -ערג יד ןעוועג הבהאב לבקמ רָאנ טינ טָאה טפאשרעדילגטימ יד

 "עג ךיז םימ ןעבָאה סטייר לאנריוטארפ יד סָאװ ,ןעגנולַאצּפא ערעס

 יד ןעלַאצ וצ ךאי םעד ןעמונעגפיורַא ךיז ףיוא ךַאנ טָאה רָאנ ,טכארב

 רעד ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סרעבמעמ עטעטפערדעג יד ראפ סויד

 יונעג טָאה .ק .ע .נ יד .2,800 ךרע ןַא דנַאטשליטשנעּפַאװ ןופ טייצ

 דילנטימ רעדעי זַא ,ןענופעגסיוא טאה יז ןוא עגַארפ יד טרידוטשעג

 ידכ ,רהַאי א טנעס 40 ןופ סקעט ַא ןעגָארט ךיז ףיוא ןעפרַאד טעוו

 ,יוויינ רעד ןיא ןוא רעטילימ זיא זעוועג ןענייז סָאװ ,רעדילנטימ יד

 זופ גַאלשרַאפ רעד .סטיפענעב ערעייז עלַא טימ רעכיז ןייז ןעלָאז

 "טימ רעד ןופ ןערַאװעג ןעמונעגפיוא םירָאװ רהעז זיא .ע .נ רעד

 ןעלהַאצ וצ ןעסַאלשַאב גימיטשנייא םעמב טָאה יז ןוא טפַאשרערילג

 .סקעט ןעניטיונ םעד

 יד ןעוו ,(1918 ,11 רעבמעוואנ) דנַאטשליטשנעפַאװ ן'כָאנ

 זופ ץרַאה עמערַאװ סָאד ךיז טָאה ,טעוועשובעג טַאה עימעריּפע

 .טייקנהעש רעשילַארַאמ רעצנַאג רהיא ןיא טקעלּפטנע רעדיוו ,ר .א

 -הפגמ עכילקערש רעד טָא ןיא ,ר .ַא רעד טַאה טדעטש דס ַא ןיא

 ןיא ,רעדילגטימ עקנַארק יד ןעפלעה וצ סעטימַאק טעדנירגעג ,טייצ

 ףליה עטשרע עלעיצעפס ַא טריזינַאגרַא אפוג .ע .נ יד טָאה קרַאי-וינ

 םעסריונ ןופ ףעטס ןעלעיצעּפס ַא טריזינַאגרַא טָאה יז .,עטימָאק

 .וװ .זַא ןוא םיריױטקַאד ,(רעטסעווש עגיצרעהמעראב ןופ בַאטש ַא)

 -שנעמ ןיא זעגעלעג זיא סע סָאװ ,ץלַא ןערָאװעג ןַאהטענ זיא סע

 .ןעטפערק עכיֿפ
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 ענייא ןוא ינוי ןיא טמַא ןיא ןירַא זיא עוויטוקעזקע עיינ יד
 -תמחלמ יד ןעפלעה וצ ןעוועג זיא ןעבַאגפױא עטשרע ערהיא ןופ
 ןײּפמעק םעיינ ַא טכַאמעג טָאה יז .דנַאה רעטיירב ַא טימ תונברק
 ןוא רעדירב ערעזנוא ןופ ןעצונ יד ןיא ראלַאד דנעזיוט 98 רַאפ
 ךיז ןעבָאה ןײּפמעק םעד ןיא .םי טייז רענעי ףיוא רעטסעווש
 ,915 ,טייטס עינישזרריוו ןופ סעשטנערב יירד יוד טנעכייצעגסיוא
 ,רעדילנטימ 218 ןעצנַאגניא טַאהעג ןעבאה עכלעוו ,018 ןוא 8
 ,טייצ רעד ןיא ,ראלאד דנעזיוט 4 עיונעג ןעפַאשעג ןעבָאה ןוא
 רעט10 רעד וצ טרָאּפער רעד ןערַאװעג ןעבירשעג זיא סע ןעװ
 טקישעגרעבירַא טאהעג ןיוש גניר רעטיײברַא רעד טָאה ,ןאשנעונַאק
 .ראלאד דנעזיוט 80 ךרע ןא תונברק המחלמ יד ראפ

 -ומ א ןעבילקענ טלַאמעד טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד
 דנַאפ םוצ ךיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,,ר ,ַא רעד טָאה ,דנָאפ ראלַאד ןָאיל
 -ַאד (דנעזיוט 7 רהעפעגמוא) דנעזיוט רַאּפ עשביה ַא ןעגַארטעגוצ
 -מַאז יד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ןעמוקעג זיא עימעדיּפע יד ,ראל
 טיײברַא יד טכאוושעגּפָא קרַאטש טָאה סָאד ןוא דנַאפ ן'ראפ ןעגנול
 ,םעד ראפ

 ןיא ,ק ,ע ,נ יד טָאה ,ןעטכילפ לעיפ ױזַא ךיז םורַא גידנעבַאה
 -אנרַא עכילרעניא ,ענעגייא ערהיא טניסעלכאנרַאפ טינ רהָאי םעד
 רעטייברא רעד ןיא 1918 רהָאי םעד ןיא .,ןעבאנפיוא-סנַאיצַאזינ
 -ארפ א ןיא ןוא סטייטס עיינ 12 ןיא ןעראוועג טריזולאגעל גניר
 .עדענעק ןיא ץניוו

 ןיא סרעטרַאשט עיינ ןעוועג ןיוש ןענייז ,1919 ,לירּפַא ןיא
 ,עדענעק ןופ ןעצניוװַארּפ ייווצ ןיא ןוא עקירעמַא ןופ סטייטס 4
 רעהירפ ןיוש ןיא .ר .ַא רעד ואוו ,סטייטס 10 יד םימ ןעמַאזוצ
 ןעועג ןָאשנעװנַאק רעט19 רעד ברע רע זיא ,ךילצעזעג ןעוועג
 רעדענעק ייווצ ןיא ןוָא סטייטס עגיטכיוו 94 ןיא טרירַאּפרַאקניא
 .ןעצנינוַארּפ

 דנעזיוט 70 ראפ ןייּפמעק םעיינ ַא טרהיפעגנַא טָאה ,ק .ע .נ יד
 ןיא לעיצ רעד זיב טרעיודעג גנאל טינ טָאה סע ןוא רעדילנטימ
 ,ןערָאװעג טכייררע

 ןעועג ןיוש טפַאשרעדילגטימ יד זיא ,1919 ,ל?ירּפַא ןיא
 ,דנעזיוט גיצעביז ןופ ץענערג םעד ןעגנַאגעגרעבירַא

 רעד וצ טרָאּפער רחיא ןיא .ק .ע .נ יד טלחעצרעד רעטייוו
 זופ טייקניטעט רעכילטפַאשלעזעג רעד רעביא ןאשנעוונַאק רעט9
 : גניר רעטייברַא
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 זא ,,ללָאק, רעד ןופ רעבעגסיורַא וד ןופ גנורהעלקרע רעד ףיוא,

 גניטנורּפ םענעגיוא ןַא ראפ ראלָאד דנעויוט טרעדנוח ןעפַאש ןעליוו ייז

 -סיורַא ןוא ןעדָאב ןערעכיז א ףיוא גנוטייצ יד ןעלעטש וצ ידכ ,טנעלּפ

 וד ןופ ענייק וא ,רהיא טעהָארד עכלעוו ,רהאפעג רעד ןופ רהיא ןעמהענ

 ךיז לָאז ,ןעמוקנָא ףרַאד יז עכלעוו וצ ,רעּפעש גניטנירּפ עשיטסילַאטיּפַאק

 וצ גיפליהַאב ןעסָאלשַאב רימ ןעבָאה ,ןעקורד וצ יז ךילצנעג ןעגאזטנע

 -ויז ףעירב .ןעטייקכילגעמ ערעזנוא עלא םימ גנוטהענרעטנוא עזיד ןייז

 -ַאק טקירטסיד ןוא יטיס ערעזנוא עלא וצ ןערָאװעג טקישעגסיורא ןענ

 רעד ןעפלעה וצ ייז גידנערעדָאפפווא ,סעשטנערב עלא וצ ךיוא ןוא סעטימ

 -ָאה רימ סָאװ ,ןעטַאטלוזער יד טיול .עגאל רעשיטירק רהיא ןיא "?ללָאק,

 -נוא רעזיד ןיא ךיוא טעוו .ר .ַא רעד זא ,סע טנייש ,ןעגָארקעג ןיוש ןעב

 .קלח ןעסיורג ץנאג א ןעבָאה גנומהענרעט

 עדייב ןיא עטימָאק רעטייברא רעלאנָאיצַאנ רעד ןעגעוו ןעגארפ יד
 -ָאה עכלעוו ,סערגנָאק רעשידיא רעניימעגלא רעד טּפיוהרעביא ,ןעסערגנָאק

 ןוא טייצ לעיפ רהעז ןעמונראפ ןעגניטימ ערעזנוא ןופ עגיניוא ייב ןעב
 -ווהנעדישראפ-סגנונוומ ןוא ןענָאסוקסיד עמיראוו ץנאג ןעפורעגסיורַא

 רעדייל .טכיראב ןעכילרהופסיוא רהעמ א טנעידרַאפ רעכיז ןעבָאה ,ןעט
 טימ ןענעגונגַאב ןעזומ ךיז ןעלעוו רימ ןוא טקנערשאב וצ ץאלּפ רעד זיא
 .ןעטקאפ ענעקורט זיולב ןעבעגרעביא

 ןעטפַאשרעּפרעק ערעדנא טימ ןעמַאזוצ עוווטאיצינוא רעזנוא ףיוא

 ןערָאװעג ןעפורעגנעמַאווצ זיא גנוגעװַאב-רעמייברַא רעשידיא רעד ןופ

 -ירָאיַאמ עסיורג א ןעכלעוו ייב ,רעבמעװָאנ ןעט17 ןופ ץנערעפנָאק רעד

 .סעשטנערב .ר .ַא ןופ רעמערטראפ ןעוועג ןעניוז ןעטאגעלעד טעמ

 "וצפיוא קירוצ ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא ץנערעפנָאק ןעזיד ייב

 -לַא םעד ןיא ןעגילייטַאב ךיז ,עטימָאק רעטווברא עלַאנָאיצַאנ יד ןעבעל

 .איפלעדאליפ ןוא סערגנָאק ןעשודיא םעניימעג

 -ַאווצ ןעבָאה סָאוװ ,סרָאטאיציניא יד ןופ ןעוועג ךיוא ןענייז רימ

 ווב ךיוא .קראיונ ןיא סערגנָאק רעטייברא ןעשודיא םעד ןעפורעגנעמ

 קרַאטש רהעז .ר .ַא ןופ טפאשרעטערטרַאפ יד ְךֹיז טָאה סערגנָאק ןעזיד

 -געזוערפער ןעבָאה ןעטַאגעלעד להָאצ עטסערג יד טעמכ .ןהעועגסיורַא

 .ר .ַא ןופ סעשטנערב טריט

 אפָארייא ןופ ןעטכירכַאנ יד ןערָאװעג ןעטלאהרע ןענייז סע ןעוו

 -ולאג ןיא ןוא ןעליוּפ ןיא ןעדיא ףיוא ןעמָארגָאּפ עכילקערש 'ד ןעגעוו

 ץטגינווארַאפ יד טימס ןעמַאזוצ ,עוויטאוציניא רעונוא ףיוא זיא ,ןעיצ

 .טנוא ןוא דעטיימַָאגלאמא ,ןָאיצארעדעפ .צָאס .דיא ,ןעטפאשקרעוועג ,דוא
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 -ָארּפ א ןערָאװעג ןעפורעגנייא ,ערעדנא ןוא סרעקריָאו טנעמרַאג סידיול

 .ןעדראג רעווקס ןָאסידעמ ןיא עיצַארטסנָאמעד-טסעמ

 ןעפלעהוצטימ ןעוועג ךילגעמ זוא סע סָאװ סעלא ןָאמעג ןעבָאה רימ

 רעד ןופ ינומ םָאט רעריטרַאמ םעד ןעוורפַאב וצ גנוגעווַאב רעד ןיא

 -אב םעד טריסרָאדניא ךיוא ןעבָאה רימ .גנורעוושראפ רעשיטסילַאטיּפַאק

 "רעטייברא רענאקירעמא ןופ ןעפורַאבנייא ,ןָאשנעװנָאק רעד ןופ םולש

 -וורפאב רעד ראפ קיורטס לאוענעשזוד א ןעפורוצסיורַא ,ןענָאוצַאזינאגרָא

 -פווא סעשטנערב וד וצ טפירשוצ א ךרוד ןעבָאה רימ ןוא ,ינומ ןופ גנוא

 ןיא ןעמיטש ןוא ןעריטוגַא ןעלָאז ווז זא ,סרעבמעמ ערעזנוא טרעדָאפעג

 .קוורטס לארענעשוד א ראפ סנַאונוי עוויטקעפסער ערעייז

 -ראּפ עשיטסולאוצַאס אופלעדאליפ לַאקָאל ןופ גנַאלרַאפ םעד ףיוא

 -בעילַאב רעזנוא סָאוו ,גָאט םעד ןיא קיירטס לארענעשוד א ןעפור וצ וומ

 ,ןאוירּפ ןיא ןערעוו ןעפרָאװעגניירַא טעוו סבעד .וו ןישזדוי עסָאנעג רעט

 רעשודיא רעד ןיא טעוו גנוגעווַאב ַאזַא ביוא זא ,ןעסטָאלשַאב רימ ןעבָאה

 וצ סרעבמעמ ערעונוא ןערעדָאפפיוא רימ ןעלָאז ,ןערעוו ןעפַאשעג סַאג

 .קיירמס לארענעשוד ןיא ךיז ןעגולווטַאב

 -גומוא ןא עטימָאק , רעד וצ עמארגעלעט א ךרוד ךיוא ןעבָאה רימ

 זַא ,עמיטש רעונוא ןערעה טזָאלעג סערגנַאק רענאקירעמא ןיא ?ןָאשייר

 .ןעגנוקנערשַאב-סנַאוצארגומיא עכלעוו דנעגריא ןעגעג ןעריטסעטָארּפ רימ

 ףָא דרַאָאב יד וצ ןערָאװעג טקישעג ןענייז ןעמארגעלעט עדנעגלָאפ

 עיורפ טימ סלהוקס קילבָאּפ יד ןיא רעדניק יד ןעגרָאזַאב וצ ,ןעמרעדלָא

 יד טרהעוורַאפ סָאװ ,ץעזעג םעד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ וצ (2 ;שטנָאל

 ןעריטסעטָארּפ וצ (8 ;ןעגנוטערטסיורַא עכולטנעפע ףיוא גאלפ עטיור

 -ָארּפ ַא (4 !;ןעגנולמאורַאפ עשיטסולאיצָאס ןופ גנוקנערשַאב רעד ןעגעג

 הא דרַאָאב וד וצ רָאיעמ יטיס רעקראוונ ןופ ףעירב םעד ןעגעג טסעט

 -רַאפ ןוא עדער עיירפ ןופ גנוקנערשַאב וד טרעדָאפ רעכלעוו ,ןעמרעדלָא

 ךיוא ןעבָאה רימ .רעגריב טינ ןוא ןעכארפש עדמערפ ןופ ןעגנולמאז

 "עג גודנעריטסעטָארּפ ,ןָאטגנישַאװ ןיא ןָאוצולָאזעדיטסעטָארּפ א טקישעג

 ."רערהיפ רעמייברא ןופ גנוקושטיורַא רעד ןעג

 ןָאשנעװנָאק (טיָארטער) עטנהעצניינ יד

 -ענראפ זיא ןַאשנעװנַאק עטנהעצניינ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 -עזעג המחלמ יד רעבַא ,ןעוועג טינ המחלמ ןייק ןיוש זיא ,ןעמוק

 -עהעווכאנ יד .טפארק רעלופ רעייז ןיא ןעוועג ךַאנ ןענייז ןעצ

 . ןענעפע ןעוָאלעג טינ ץלַא ךָאנ ןעבָאה דרַאמ-ןעשנעמ םעד ןופ ןעשינ
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 רעד ,גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןַארעטעװ רעד ...ליומ יד

 -עג זיא ,סבעד .וװ ןישזדוי ,ןעטכער עכילשנעמ ראפ רעפּפמעקראפ

 .עמרוט ס'אטנאלטא ןיא סעטארג רעטניה ןעסעז

 ןוא טייל עגנוי עשידיא טייהיירפ סנעמעוו ראפ ,ןעליוּפ ןיא

 ןעביוהעגנַא ךיז טָאה ,סנעבעל ערעייז ןעבעגענּפָא ןעבאה ךאלדיימ

 רערעדנַא רעד ןופ .ןעדיא ףיוא ןעמארנַאּפ עגיטולב ןופ חהרדס ַא

 רעד ןופ ןוז עגידנעהעגפיוא יד ןעמערַאװ וצ ןעביוהעגנָא טָאה טייז

 טימ ןעטכױלַאב טָאה יז .סעיצולָאװער רעשיראגנוא ןוא רעשיסור

 -טלעוו רעד עכלעוו ,ךעלעקניוו ערעטסניפ יד ןעלהַארטש ערהיא

 .השורינ ןעזָאלעגרעביא טָאה ןברוח

 .עטשימעג ַא ןעוועג זיא ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא גנומיטש יד

 ,גנונפָאה ןופ םידעפ טימ ןעטכָאלפענכרוד ךיז טָאה שואי רעד

 -עגַאב ריז !עבַאה חרזמ רעגיטכיל רעד ןוא בירעמ רערעטסניפ רעד

 טָאה ועלייט-דרע עדייב יד ןופ סױטשנעמַאזוצ רעד טא ןוא ,טנעג

 ,.ר .ַא ןופ ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא טיַארטעד ןיא שזא ןעגנולקענּפָא

 ,יאמ זעט10 ז'זיב ןעט4 םעד ןופ ןערָאװעג ןעטלאהענּפָא זיא סָאװ

9, 

 : 1919-18 רהאי ןופ עטמַאאב

 רעטערקעס לארענעשוד ,ןיקסַאב .ו ןַאטרעשט ,ןיוטשּפע .א

 רעטערקעס .קער ,רעטבעילעג .פ ןַאמרעשט-סייוו ,סָאלָאװ .ס

 רעזייוודא לעגיל ,ןָאדנַאל ריאמ רערושעזרט ,ץיווָאלרעּפ .מ

 רָאטקַאדער ,ןילייב .ב .ו

 :עטימַאק וויטוקעזקע עלאנָאיצַאנ יד

 ; עטימַאק םויראטינאס : עטימָאק ןָאשייזינאגרַא

 ןַאמרעשט ,ןיקסוג .ר ןַאמרעשט ,ןייטשרעניד .ו

 רעלדַא .א ןיוטשּפע .בא

 ןַאמטָאר .שזד סָאלָאװ .ס

 ץיוואלרעפ .מ ןאמרעווליס .א

 רעקוצ .א ווָאנָאשרעג .ם

 ;עטימָאק סנעווירג ;עטימַאק סיִפָא

 ןַאמרעשט ,טַאלבנייוו .מ ןַאמרעשט ,ףָאדיוװייד .ם

 ץיוואלאוו .ב וקסנעוויא .מ

 ףלואוו .ו גרעבלָאװ .ט

 טָאלָאמ .ם גרעבנייוו .ו

 ןיומשלערעּפ .מ ןַאמיורפ .נ



 אנו רעטווברא ןוֿפ עטנושעג 1

 ; עטימַאק טיפענעב

 ןַאמרעשט ,ןַאמהטָאר .

 גנודלָאג .

 ןווטשנויוו .

 דַארניּפש .

 רעווּפש .
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 : עטימַאק ?אנַאשייקוידע

 ןַאמרעשט (ןויבצ) ןַאמּפָאה

 ןוגרוב .

 ןַאמצלַאז .ר

 שטידוו .פ

 ןילעי .ט

 : סרָאטקעריד ווא דרַאָאב לַאנַאשיײנ

 קרָאו-וינ ,זיּפשַא .י .מ

 וןריושודדוונ ,ןיוואלס .ב

 דנאלווא דוָאהר ,קלה .ו

 עדענעק ,ָאקנעטאמט .י

 אינויוולוסנעּפ ,ןַאמלעטייט .ה

 וָאנוליא ,ןָאסנענעב .ל

 אטָאסעננימ ,רעייש .ד

 פאקידעמ םויראטינאפ

 ןרעּפלַאה .שוד .רד

 ןַאמרעגנוא .ס .רד

. 

 .ס

 עינישודריוו ,ןעזָאר

 ןעגושימ ,ןיווַאלקש

 טוקיטענָאק ,וקסווָאנאו

 ָאווהַא ,רעפסאשזד .

 דנעלירעמ ,ווָאלָאקָאפ -

 ןוסנָאקסיוװ ,ןוקסאר .

 ןיעמ ,יעד .

 : ךרַאָאב ירעזייוודא

 רד

 רד

 םָאר .ט .

 ןיקסעּפ .ש .
 לַאהטנעזָאר .8 .רד

 : ךראָאב ירעזייוודא ל?אקידעמ עניימעגלא

 ןרעּפלַאה .זד .רד

 ַאקנעמילק .ח .רד

 ןַאסירעמ .א .ו .רד

 עּפמסַאק .בא .רד

 רד

 .רד

 .רד

 .רד

 ןָאסלענ .ב .

 ָאבכעד ינע

 וטסרַאב .ו

 ץיוװָאמויה .א

 ןאמרעשט רעד ,ןיטשּפע .בא טָאה ןאשנעוונַאק יד טנעפעעג
 ןעמַאנ ןיא רע טָאה עדער סגנונעפערע ןייז ןיא .ק .ע ,ג רעד ןֹופ
 ווא סבעד .ו ןישזרוי ןופ גנואיירפאב יד טרעדאפעג ,ר .א ןופ
 טינ טָאה ,ר .א רעד ,עטריטסערא עשיטילַאּפ ערעדנא עלא ןופ
 -סערא ערעדנא עלא ןוא סבעד ?ייוו ,טרעדַאפעג רַאנ ,ןעטעבעג
 ןייא ןייז לָאז טייהשנעמ יד ואוו ,טלעוו א ראפ ןעפמעק , עטריט
 ,"ןעדרא סגנורעכיזראפ רעסיורג
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 "אב ןענייז ןרָאגנוא ןיא ןוא דנאלסור ןיא ןעננוריסאפ יד

 ןיוש רימ ןענעק טצעי, :גנוסירגאב ס'קעדאלוו ןיא ןערָאװעג טרהיר

 1 שטנערב .ר .ַא םעיינ א ןופ גנודנירג יד ןערעייפ וצ ןעגנַאפנָא

 -נעעג קעדַאלװ טָאה--"ןראננוא ןיא 2 שטנערב ןוא דנאלסור ןיא

 .עדער ןייז טניד

 -בכעמ א ןעראוועג טקירדענסיוא ךיוא זיא גנונעפערע רעד ייב

 -ילוּפ יד סָאװ ,ןעמַארנַאּפ עכילרעדיוש יד ןענעג טסעטָארּפ רעגיט

 זוא םנעבעל עשידיא ףיוא טכאמעג ןעבָאה סעדנאב עצראווש עש
 .ןעמייה עשידיא

 םאיליוו ןערָאװענ טלהעוורע זיא ןאמרעשט ירארָאּפמעט סלַא

 כ ןוא שטידוי .פ ,יקסנעוויא .מ ןערַאטערקעפ סלַא ןוא טסקַאב

 ,ץיווַאלרעּפ

 יצ ,עגַארפ יד ןעלדנאהראפ וצ טאהעג טָאה ןַאשנעװנַאק יד

 טכארבעג ןעבַאה סָאװ ,ןעטַאגעלעד 4 ןערעוו ןעזַָאלענוצ ןעלַאז סע

 ,ץנערעפנַאק ןעירָאטירעט רענילקורב ןופ סלעשנעדערק

 ךיז ראפ טרעדַאפעג ןעבָאה סעשטנערב רענילקורב ענינייא

 -נַאק רעד וצ ןעטַאנעלעד ןערינימַאנ וצ ץנערעפנַאק ענענייא ןַא

 .טנַאזעגּפָא גנַאלראפ םעד ןיא ייז טָאה וויטוקעזקע יד .ןַאשנעוװ

 --- ט'נקסּפ'עג ,ק ,ע .נ יד טָאה --- סעשטנערב רענילקורב יד,

 -םוי ןעכַאמ טינ ןענעק ןוא קרָאידינ רעטיירג ןופ לייט ַא ןענייז

 -וינ רעניימעגלא רעד ןיא ןעמהענ ?ייטנא ןעזומ ייז ,ךיז ראפ בוט

 | ."ץנערעפנַאק רעקרַאי

 -ַאב ַא ןעפורעג טראפ רעבָא ןעבָאה סעשטנערב רענילקורב יד

 ןעטַאנעלעד יד .ןעטַאגעלעד טלהעוורע ןוא ץנערעפנַאק ערעדנוז

 .טיִארטעד ןיא ןעמוקעג ןענייז

 ועזאלוצוצ טינ טרידנעמאקער טָאה עטימַאק לעשנעדערק יד

 וצ ןעבענ לָאז ןעמ זַא ,הצע ןַא ןעבענעג טָאה יז רעבָא ,ןעטַאגעלעד יד

 ַא ןוא ןעטַאגעלעד רעיפ יד ןופ רעטערטרַאפ ַא טייצ ןעטונימ 0

 ןערעוו רַאלק לָאז ןַאשנעװנָאק יד ,.ק .ע .נ רעד ןופ רעטערטרַאפ

 .ךופכס םעד ןעגעוו

 "אב רעד סָאװ טָא .ןעמונעגנַא הצע יד טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 : טלהעצרעד טכיר

 : טרָאװ סָאד טגירק ןילקורב ןופ הטימס דנוירפ ,

 -עלעד ןענייז רימ ,רעהַא עטימָאק סלַא ןעמוקעג טינ ןענייז רימ

 בָאה ךיא זַא ,טקַאפ םעד טימ ןעכַאמ טנַאקַאב ךייא לי ךיא .ןעטַאג
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 רעזיד ןיא רעבָא ,ןעפַאש וצ .ר .ַא ןיא ןעגנוגעווַאב עלעיפ ןעפלָאהעג

 ןעוועג זיא סָאד רָאנ .לייטנא םוש ןייק ןעמונעג טינ ךוא בָאה גנוגעווַאב

 םינ ןעגירק ייז לייוו ,ןילקורב ןופ ּפישרעבמעמ רעד ןופ קורדסיוא רעד

 וצ טינ ןוא עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא טפַאשרעטערטרַאפ ןייק

 .ןַאשנעוװנָאק רעד

 -עמ ַא ןעסייהעגטוג טָאה ,קרָאו-ןינ ,סקנָארב ןיא ןָאשנעװנַאק יד

 םעד ןופ ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא זוא סָאד ןוא ןילקורב רַאפ עירָאטיר

 .םַאירַאטַארקעפ םעד וצ ,גרעבנייוו דניירפ ,גנוציז רענעי ןופ ןַאמרעשט

 ףיוא ןוא ,ןָאשנעװנָאק ןופ ןעלָאקָאטָארּפ וד ןיא ןוירַא טונ זיא סָאד רעבָא

 רעד זיא סָאד .ןילקורב רַאפ עירָאטירעט ַא רימ ןעגנַאלרַאפ דנורג ןעזיד

 ןעבָאה רימ .טרעדנוה 98 ןופ ּפישרעבמעמ ַא טימ סעשטנערב 9 ןופ שנואוו

 ןעציטש ןעלָאז עכלעוו ,ןילקורב ןופ סעשטנערב רהעמ ןעגיורק טנַאקעג

 -עג ןעבָאה רימ לייוו ,טגיסעלכַאנרַאפ סָאד ןעבָאה רימ .גנַאלרַאפ רעזנוא

 -ורעט ַא רַאפ גנַאלרַאפ רעונוא ןעגיליווַאב טםעוו וויטוקעזקע יד זַא ,טפָאה

 ןעמוקעג ןענייז רימ זַא ,טגָאזעג .זקע יד זנוא טָאה רהָאי ןעטצעל .עירָאט

 זנוא טָאה .וקע וד .טיוצ ןיא ןעמוקעג רהָאי ןעזיד רימ ןענייז ,טעּפש וצ
 ךרוד םעוו ןילקורב רַאפ עירָאטירעט ַא ןעגיליווַאב ן'טימ זַא ,טרעפטנעעג

 ,ןָאשנעװנָאק רעד וצ ןעטַאגעלעד להָאצ יד ןערעוו טרעסערגרַאפ לעיפ םעד

 ןעבָאה רעבירעד ןוא .ןערָאװעג ןעזיוועגקירוצ זוא גנַאלרַאפ רעזנוא ןוא
 ןוא סע .ןעטַאגעלעד ענעגיוא טקישעג ןוא גנוגעווַאב עזיד ןעּפַאשעג רימ

 ןָאשנעװנָאק רעסקנָארב יד זַא ,עזויװַאב ןייק טינ ןעבָאה רימ זַא ,גיטכיר

 ,.ר .ַא םעד רַאפ רעטנוזעג לעיפ ןייז טעוו'ס רעבָא ,ןעסָאלשַאב סָאד טָאה
 .סעירָאמירעט יירד ןעבָאה לָאז קרָאי-וינ זַא

 ףאלָאד טדעדנוה רעיפ ןעבעגעגסיוא ןעבָאה סעשטנערב רענילקורב יד
 -סיוא ןעפרַאד ראלָאד טרעדנוה רעיפ עזיד ןוא ,רעהַא ןעמוק רעזנוא ףיוא

 זנוא םעוו רהיא ביוא ןוא  .דנָאפ-ןָאשנעװנַאק םעד ןופ ןערעוװ טלהָאצעג
 ,ןעלהָאצ טינ סקעט דנָאפ-ןָאשנעװנָאק רעזנוא רימ ןעלעוו ,ןענעקרענא טינ
 זנוא טָאה ןעמ ביוא ןוא ,עירָאמירעט ַא וצ טגיטכערַאב ןענייז רימ לייוו
 ןיילַא ךיז עירָאטירעט יד רימ ןעבָאה ,ןעבעגעג טינ עירָאטירעט עזיד
 .ןעמונעג

 ןופ ןאמרעשט םעד ןופ טיוווודיּפַא םענעבירשעג ַא ךיוא ןעבָאה רימ
 ןעמונעגנָא זיא םולשַאב ַאזַא זַא ,טקנָארב יד ןיא עטימָאק ןָאשנעװנַאק רעד
 ."ןָאשנעוונַאק רעד ייב ןערָאװװעג

 : .טָאק .זקע .צַאנ רעד רַאפ טרעפטנע ןיוטשּפע .בא דנוורפ,

 גנַאלרַאפ רעייז ביוא זַא ,טגָאזעג טָאה הטימס ווו טרעהעג טָאה רהיא,
 ןיא לעמוט רעטלַא רעד ןעפַאשעג ןערעוו טעווװ ,ןערעוו טגיליווַאב טינ טעוו
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 ןענייז .ר .ַא ןיא תוקולחמ עטלַא עלַא יד זַא ,טקנעדעג ןעבָאה רימ ר .ַא

 ךָאנ ןעהעטש םע זַא ,סיורַא ךיז טגווצ סע רעבָא ,ןערָאװעג ןעבָאוגַאב ןיוש

 ַא ןעגניורבוצנוירַא טייהנעגעלעג ַא ףיוא ןעטרַאװ סָאװ ,ןעשנעמ עבילטע

 "נוטּפיוהַאב ערעייז עלַא זַא ,ןעגיטעטשַאב ליוו ךיא .גירק-רעדורב םעיינ

 ןָאשנעוװנָאק רעסקנָארב יד זַא ,גיטכור םינ זיא סע .תמא טינ ןענייז ןעג

 ןעבָאה ייז סָאװ ,סָאד םמוק יווװ .עירָאטירעט ַא טגיליװַאב ויז טָאה

 גנַאלרַאפ רעייז ןעוו ,סולשַאב ןעזיד ףיוא טעטיידעגנָא טינ רהָאי ןעמצעל

 "? ןערָאװעג טגיליוװַאב טינ זיא

 "וצ טינ ןעטַאגעלעד רענילקורב רעיפ יד טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 .ןעזָאלעג

 וצ ןעמוקעג זיא געיל-רָאביײל ןופ טאנעלעד לאנריוטַארפ סַא

 ןעדנערהיר א טכַאמעג טָאה רע ,סאנַאי ,ס ןַאשנעװנַאק רעד

 םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ יוװ ,גַעוו א ןהעז לָאז ןַאשנעװנַאק יד ,פעיּפַא

 .גניר רעטיײברַא ןופ ?ייט א ןיא געיל רָאבייל

 ןעלהעוורע לָאז ןָאשנעװנָאק יד זא ,טגיילעגרַאפ טָאה סַאנָאי

 דשטַאסַאמ טימ ןעבענּפָא ךיז לָאז עכלעוו ,עטימָאק עלעוצעּפס א

 -גירעווש עלא ןעגיטייזַאב ןעק עטימָאק ַאזַא זא ,טביולג רע .סטעז

 רעד וצ עיסימ ןייז ןיא סָאד .לעיצ םעד ןעכייררע זוא ןעטייקג

 רעזעיד ןוא ןערָאװעג טקישענ זיא רע רעכלעוו טימ ,ןָאשנעװנַאקו

 .ןערעוו טגיליװַאב ךיוא טעװ ,רע טפָאה ,גנַאלרַאפי

 ןופ עט'שרוי יד סלא ,טעוועשובעג טָאה סָאװ ,עיצקאער יד

 טאברַאפ רעד ."ןהָאפ עטיור, יד ןעטָאבראפ טאה ,המחלמ רעד

 -םגנוסירגַאב ס'גיקסאב .י ןיא ןעכַארטשעגרעטנוא ןערָאװעג זיא

 : עדער
 ןעמכיש עלַא גידנעהעז ןוא שטרַאמ םעד ףווא גודנעקוק - . . ,

 ןיוא ,קנַאדעג ןיוא ןיא טגינייארַאפ גנוגעװַאב רעלַאקידַאר רעזנוא ןופ

 -ַאב םינ ךיז טָאה דַארַאּפ םעד ןיא להָאװבָא ןוא ,לעיצ ןיוא ,גנובערטש

 ןעמונעגנָא טָאה .ר .ַא רעד עכלעוו ,ןהָאפ יד --- ןהָאפ עטיור יד טקרעמ

 ןוא טדעטש ןֹוא רהָאו 10 רַאפ טרעטַאלפעג טָאה ןוא ,לָאבמיס ןייז סלַא

 עויד להָאובָא --- טריטסיזקע טָאה שטנערב .ר .ַא ןַא רַאנ ואוו ,ךַאלטדעמש

 ןעוועג רעדעי זיא ,טסייג ןיא ,ךָאד ,ןעוועג טינ דַארַאּפ םייב ןיא ןהָאפ

 ' ."רהיא טימ ןעגנורדעגכרוד

 -געלעט א ןעקישוצקעווא ןעסַאלשאב טָאה ןאשנעוונַאק רעד

 ,סבעד .וװ ןישזדוי .נעג וצ עיטַאּפמיס ןעקירדסיוא לָאז טאוו ,עמאר

 .ןעגנוגייצרעביא ענייז ראפ עמרוט ןיא טכאמש רעכלעוו

 :ןערָאװעג טקישעגקעװַא זיא עמארגעלעט עדנענלאפ יד

 יּמָא טצוא טרעוו עכלעוו ,.ר .ַא ןופ ןאשנעוונַאק עכילרהעי עט19 יד
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 -ַאב עש'רבח רהיא ךיוא וצ טקיש ,ןעגישימ ,טיָארטעד ןיא ןעטלַאהעג

 גנוטכַא יד ןוא טקעּפסער םעד ,עבעיל יד ךיוא גידנעקירדסיוא ,גנוסירג

 -נופ םעד ףיֹוא יוװ ,ךייא ףיֹוא ןעקוק עכלעוו ,רעדילגטימ 79,000 ןופ

 רעשיטסילַאיצָאס רעגַאקירעמַא רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןעטסלעבָאנ ןוא ןעטס

 ַא ןלופַא טינ ןעלפוווצ רוס געיז ןעגוטלוגדנע סעמעוו ןוא ,גנוגעווַאב

 .טונימ

 ןוא טםייהוורפ ןופ לַאעדיא םעד ןעציטש וצ ךיז ןעטכילפרַאפ רימ

 ןעצנַאג רעייא טעמדיוועג טָאה רהוא סָאװ וצ ,עיטַארקָאמעד רע'תמא

 עטנגונווארַאפ וד ןופ קלָאפ סָאד זיב ןעהור טינ ןעלעוו רימ ןוא ,ןבעעל

 -עד רַאפ ףמַאק ןיא רעריטרַאמ עלַא זיב ןוא וירפ ןייז טינ טעוװ ןעטַאטש

 ."סעטארג יד רעטניה ןופ ןערעוו טיירפַאב םינ ןעלעוו עיטַארקָאמ

 רע .זיּמשַא .י .מ ןעבעגענּפָא טָאה .ד .ב .נ ןופ טכיראב םעד

 ;טנַאועג טָאה

 -נעלג עבַאגפיוא רחוא טָאה טרָאטקעריד ווא דראָאב עלַאנָאוצַאנ יד,

 טָאה רהָאְי םעד זַא ,ןעטכירַאב וצ זנוא טהערפ סע .טרהיפעגכרוד דנעצ

 רהָאי סגוטנייה ןערָאטקעריד יוד ויב .עינָאמרַאה עגידנעטשלָאפ טשרעהעג

 -ורַארט ןערָאװעג ןוא עכלעוו ,טעטירָאנימ ןייק וליפַא ןעוועג טיגנ זיא

 ."סרָאטקעריד ווא ךראָאב ןוא לענָאוצ

 -ביווה יד ןעכַארטשענרעטנוא טָאה רעבענּפָא טכיראב רעד

 -כיוו ןיא סע .ר .א ן'ראט סרעזיינַאנרַא עטלהַאצַאב ןופ טייקניט

 -רֶא ןעלעטשנָא ןענעוו ןָאשוטיטטסנָאק רעד ןיא טקנוּפ רעד סאד ,גיט

 .וקע יד ןוא ןערעוו טרעדנעעג לָאז טייצ וצ טייצ ןופ סרעזיינאג

 יענ ייז ןעוו ,סרעזיינאנרַא ןעלעטשוצנָא דנַאה עיירפ א ןעבַאה לָאז
 ."גיטיונ ראפ סע ןעניפ

 ,ןעוועג ךיֹוא זיא .ד .ב ,נ רעד ןופ םעיצאדנעמַאקער יד ןעשיווצ

 עוו ןעטלאהעגנַא לָאז םרעבמעמ עטעטפערדענ ראפ דנַאפ רעד, זַא

 ,"ןעקעווצ יסנעשזדריומע ערעדנא ראפ ןער

 טָאה עטימַאק טיפענעב .צַאנ רעד ןופ ןאמרעשט ,גנידלַאג ,מ

 -קאד טסירטסיד יד ןופ טייקניטכיוו יד טנַאטאב טכיראב ןייז ןיא

 : ; םיריוט

 ,גנור .רא ןיא ןווז טפרַאדַאב גנַאל ןיוש טלָאװ גנורהופנווא ַאזַא,

 טלַאװעג טינ םעד ןעגעוו טצוא ויב סעשטנערב ורטנָאק וד רעבָא ןעבָאה

 -נערב רעקרָאי-ויג יד רַאפ זַא ,טביולגעג רעבָא טָאה עטימָאק יד .ןעסיוו

 ןץנערעפנַאק א ןעפורעג ןעבָאה רימ ןוא ,גיטוונ סרעדנוזַאב סָאד זוא סעשטמ

 += ןופ עוצאדנעמאקער וד טאה ץנערעפנַאק וד .קרָאי-וינ ןיא קעווצ םעד רַאפ

 טלשטכערב עכונווא ןעבָאה רעטעּפש טסרע .ןעזיוועגקירוצ עטיטַאק רעד הב



 גנור רעטווברא ןופ עטכישעג וד 600

 רעהירפ ןוא ,קעווצ םעד רַאפ ןעטייברַא ןעגנַאפעגנָא ןוא טגינווארַאפ ךיז

 םיריוטָאד טקירטסיד ןופ עמרָאפער יד טעוו ,טנייש סע יוװ ,רעטעמש רעדָא

 ."ןערעוו טרהיפעגנווא/

 טכער עטימַאק טיפענעב יד טָאה רעטייוו ןהעז ןעלעוו רימ יו

 ףוס-לכ-ףוס זיא םיריוטקַאד טקירטסיד ןופ עמראפער יד .,טאהענ

 .(*ןערָאװעג טרהיפעננייא
 טעטרַָאּפער עטימַאק סיפַא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה ןאמיירפ :נ

 -טרַאֿפעד גניטידַא ןיא סיפַא ןיא ןעננורהיפנייא עסיוועג ןענעוו

 .טנעמ

 -עג להַאצ יד זא ,ןעזיוועגנַא טרָאּפער ןייז ןיא ךיוא טָאה רע

 טייוו יוװ ,זַא ןוא 2411 טכיירגרעד טָאה רעדילנטימס עטעטפערד

 זעמוק טינ ןיוש רעדילגטימ 80 ןעלעוו ,טסואוואב ?ייוורעד זיא סע

 .קירוצ

 ,ןייטשרעניד .א ןעמוקעג זיא טרָאּפער ןעכיירנלָאפרע ןַא טימ

 ; עטימאק סנַאיצַאזינַאנרַא ןַאמרעשט

 ןוא יטוס עלַא םימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןעבָאה רימ,

 -ושַאמ עצנַאג וד טלעטשעגקעװַא ןוא דנַאל ן'רעביא סעטימַאק טקורטסיד

 ןייּפמאק רעזנוא .סרעבמעמ דנעזיוט 70 זיב ןייּפמאק םעיינ ַא רַאפ עירענ

 -רע עויד .רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ןעטַאנָאמ וד ןיא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה

 ןייּפמאק ןעלעיצעּפס ַא ןיא טלעדנַאוװרַאפ רימ ןעבָאה ןעטַאנָאמ ווווצ עטש

 זיא רעבמעצעד ןוא רַאונַאי ןעטַאנָאמ יד ןיא ןוא ,סרעבמעמ-ןעיורפ רַאפ

 רעבלעז רעד ןיא ןוא .ןייּפממאק רעניימעגלַא רעד ןערָאוװעג טרהיפעגנָא

 קירוצ ןעמהענוצניירַא ןייּפמאק ַא ןערָאװעג טרהיפעגנָא ךיוא זיא טייצ

 ' .סרעבמעמ ענעבָארטשעג וד

 טעוװ ןייּפמאק רעזנוא זַא ,טביולגעג םינ גנַאפנָא ןיא ןעבָאה רימ

 ,סנעטשרע ,טַאהעג רימ ןעבָאה ןעכַאורוא .גלָאפרע טימ ןערעוו טניורקעג

 -מַאזרַאפ-ןייּפמאק ןייק ןעמ טָאה עימעדיּפע רעד ןופ טייצ רעד ןיא לייוו

 רעכלעוו ,טפערד רעד -- סנעטייווצ ןוא .ןערישזנַארַא טנעקעג טינ ןעגנול

 רַאפ ןענייז עכלעוו ,ןעטפערק ערעגנוא וד ןעמענקעווא ןוא ןעטלַאהעג טָאה

 רימ ןעבָאה ןייּפמאק רעזנוא ןופ טייצ ןיא רעבָא .גיטיונ ןעוועג זנוא

 18 ןעהָאװעג ףור רעזנוא זיא ,10 טאטשנא ןוא ,תועט רעזנוא ןהעזרעד

 ."ןאשנעוונָאק רעד ויב רעדילגטימ עיוינ דנעזיומ

 טָאה .ק .ע .נ יד זא ,טלהעצרעד רעטייוו טָאה ןייטשרעניד

 .סעשטנערב ןָאינוי דיירט ןעדנירג טימ ןעבענענּפָא דיז רהָאי ןעטצעכ

 סָאו .רב ירענילימ םעד טימ ןעראוועג טכאמעג זיא ננַאפנִא רעד

 .פעד .דעמ רעקרָאי-וינ --- לעטיּפַאק :רעטייוו העז (*
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 ןיוש ןענייז ןָאשנעװנָאק רעד ייב .600 רעמונ םעד ןעגַארקעג טָאה

 :סעשטנערב גניר רעטייברא עשיטסינָאינוי דיירט עדנעגלַאפ ןעוועג

 גנידָאלק דעטײמַאנלַאמַא ;קרָאיונ ,ןָאינוי סרעקריַאוװ דנַאמייד

 .דנַאלװילק ,ןָאינוי סרעטנייּפ ןוא קרָאיֹונ ,סרעקריַאוו

 רימ יו ,"יסילאּפ , רעיינ א ןופ ביױהנַא ןא ןעוועג זיא סָאד
 טלאוועג טינ ןעדרַא ןופ ןערהַאי עטשרע יד ןיא ןעמ טָאה ,ןעסייוו
 ,סעשטנערב דיירט ןייק ןעדייל

 -עג ןיא עטימַאק םויראטינַאס רעד ןופ טרָאּפער םעד טיפ

 : טנַאזעג טָאה רע .ןיקסוג .ר ןאמרעשט רחיא ןעמוק

 :ךיז רַאפ עבַאגפיוא ערעווש ַא רהעז טָאה עטימָאק םנירַאטונַאס יד, |

 ראג םימ ןעדנוברַאפ זיא סָאװ ,ןָאשוטיטסניא ןַא זיא םוירַאטינַאס רעד

 .ןעבַאגסווא עסיורג

 -פיוא רעד רַאפ ןעבַאגסיוא יד ןעבָאה רהָאֹו םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא

 עטימָאק יד .989,7/54.98 עיונעג ןעפָארטַאב ןעטנעיצַאּפ וד ןופ גנוטלַאה

 ץָארט רעבָא ,ןעבַאגסיוא יד ןיא עימַאנַאקע רַאפ ןעגעוו עלַא טכוזעג טָאה

 ןופ טיציפעד ַא ןענעבייצרַאפ רהָאי םעד ייֹז ןעוומ ןעגנוהימַאב עלַא

 רַאפ ןעמהָאננווא יד ןעכלעוו ןיא ,דנָאפ סגנוטלַאהפיוא ןיא 60,042

 טזומעג טָאה טיציפעד רעד .972,149.40 ויולב ןעוועג ןענייז רהָאֹי םעד

 ". . . .דנַאפ גנודליב םוירַאטינַאס ןופ רעדלעג יד ןופ ןערעוו טקעדעג

 -ַאּפ יד רַאפ ןעוועג זיא עיצנעולפניא ֹוד סָאװ ,םעד ץָארט . . . ,

 -- רעבָא ןענייז ,ןעשנעמ עטנוזעג רַאפ וו ,ךילרהעפעג רהעמ ןעטנעיצ

 זַא ,ןעלטומ עבלעוַא ןערָאװעג ןעמונעגנָא --- גרעבנעזָאר .רד םעד קנַאד ַא

 .טביורעג טינ תונברק ענייק זנוא ןופ טָאה טיוהקנַארק יד

 טצונַאב רהָאו סגיטנייה זיא בוט"םוי םוירַאטינַאס רעכילרהעי רעד

 תונברק-המחלמ עכילקילגמוא יד רַאפ דנָאפ א ןעפַאש וצ םוא ,ןערָאװעג

 ןעפורעגּפָא םירָאוו רהעז ךיז ןעבָאה סעשטנערב יד .םי טייז רענעי ףיוא

 .ןערָאװעג ןעפַאשעג ןעגיוו ןעמוס עדנעטמיודַאב ןוא

 ןעציטש וצ ןעניגרַאפ טנעקעג ךיוא ךיז רימ ןעבָאה רהָאו םגוטנווה

 -ונַאס סעלעשזדנא סָאל רעד ןעוועג זיא סָאד : ןָאשוטיטסנוא עכולנהע ןַא

 ןערעוו טצונַאב ןעלָאז סדנוַארג ערעזנוא זַא ,טביולרע ןעבָאה רימ .םוירַאט

 רעכלעוו ,םוירַאטינַאס םענעי ןופ טיפענעב םעד רַאפ גנומענרעטנוא ןַא רַאפ

 גנורישזנַארַא רעד טיול .ןעשנעמ 4,000 יוװ רהעמ טכַארבעגנעמַאזוצ טָאה

 -שזדנארא יד זַא ,ןעזיוװעגסיורַא וליּפַא ךיז טָאה ,גנומהענרעטנוא רעד ןופ

 ןיימעגלַא ןיא רעבָא .ןערעלהעפ עגינווא ןעגנַאגַאב זיא עטימָאק טנעמ

 ןיא ףליה רעזנוא ךרוד סָאװ ,ךילקילג רהעז .ר .ַא ןופ וויטוקעוקע יד זיא

 ..ןָאשוטיטסניא ַאזַא רַאפ עציטש ןערָאװעג ןעּפַאשעג



 הניר רעטייברא ןופ עטכישעג וד 608

 ןיא ןענייז עכלעוו ,םיכוסכס עמהענעגנאנוא ענינייא ןענעוו

 -סוג טקרעמַאב ,םויראטינאס ןיא ןעמוקעגרַאפ רהַאי םענעגנַאנרַאפ

 : סעדנענלַאפ ןיק
 בעילוצ ווס ,גיטיונ זיא םוירַאטינַאס רעזנוא ןוא עינַאמרַאה יד,

 .ןעטנעיצַאּפ ערעזנוַא ןופ דנוזעג םעד רַאפ ייס ןוא .ר .ַא ןופ דובכ םעד

 וצ טכוזעג גידנעטש ןעטייקבילגעמ עלַא טימ ןעבָאה סעטימָאק עלַא יד

 ןוא עטלעטשעגנָא וד ןעשיווצ ןעטייהנעדירפוצנוא עטסנעלק יד ןעדיימרַאפ

 .ןעטנעיצַאּפ וד ןעשיווצ ךילכעוטּפיוה

 -נוא עשיטַארקַאמעד ןוא עוװויטַארעּפָאָאק ַא זוא םוירַאטינַאס רעזנוא

 ןופ עכנַאמ ךילכעזטּפיוה רָאנ ,עטלעטשעגנָא ערעזנוא רָאנ טינ .ןָאשומיטס

 ןעטרָאד ךיז ןעלהיפ ייז לייוו -- ןיהַא ןעמוק סָאװ ,ןעטנעיצַאּפ ערעזנוא

 ןעטנעיצַאּפ ןענויז ויז זַא ,טפָא ןעסעגרַאפ --- םייה רענעגייא רעייז ןיא יו

 "עג עבילריטַאנ יד קנַאד ַא -- ,וצרעד ןוא .רעטלַאװרַאפ ןייק שינ ןוא

 ייז ןופ ןעפורעגסיוורַא לָאמַא ןערעוו -- ,ןעשנעמ עקנַארק ןופ ןעלהיפ

 -נואווצעג זיא עטומָאק עדנעטלַאװרַאפ יד עכלעוו וצ ,ןעגנולדנַאה עכלעזַא

 ."ןעגנולעטש ערעגנערטש ןעמענ וצ ןעג

 -ענענ ,ןיקסַאב .י טָאה רחַאי ן'ראפ ,ר .ַא ןופ סקואוו םעד חכמ

 :טנאזעג ,רעטערקעפס לאר

 "רע עטסגידרוווקרעמ יד ןופ ענווא זוא .ר .ַא ןופ סקואוו רעד,

 .ןעגנונווש

 טכוורעטנוא קירוצ גנַאל טינ טָאה רעכלעוו ,רָאטידווא טווטס רעד

 רעד ןוא ,דנעצנעלג דנַאטשוצ םעד ןענופעג טָאה ,.ר .א ןופ רעכיב וד

 -רעמָאב יד טכירַאב ןעלעיציּפָא ןעטלַאק ןייז ןיא ךיוא טכַאמ רָאטידיוא

 .סעבילנהעוועגרעסיוא סָאװטע זיא .ר .ַא ןופ סקואוו רעד סָאד ,גנוק

 .ר .ַא רעד סָאד ,טקיצטנע ןעוועג ןעמ ויא קירוצ רהָאו עגיניוא טימ

 טצעי ןוא ראלַאד ןָאולומ בלַאה ַא ןופ ןעגעמרַאפ טענ א טַאהעג טָאה

 ןעריּפאפ-הטרעוו עגיסַאלק-טשרע ע'תמא ספווס ערעזנוא ןוא רימ ןעבָאה

 טייטסע-לעיר ןוא שעק טימ ןעמַאווצ ןוא ,9800,000.00 רַאפ ווו רהעמ

 עניילק ַא זיולב גידנעבָאה ,ראלַאד ןָאילימ ַא יו רהעמ רימ ןעגָאמרַאּפ

 ."סטיפענעב ראפ ןעלהָאצוצסיוא עמוס עדנעמוודאבנוא

 טזייוו זוא סדנַאפ עלא ןענעוו ּפַא רעגנעל ךיז טלעטש ןיקסַאב

 :לכה ךס םעד טָא

 ןערָאװעג טרעסערגרַאפ זוא ,"תמיק ןרקע רעד ,דנָאפ ווױעזער רעד ,

 .ראלָאד דנעזווט 80 טעמכ ףיוא

 טַאהעג רימ ןעבָאה המחלמ ןוא הפגמ רעד בעילוצ ןעוו ,רהָאי םעד

 -ןעטיוט םעד ךיוא טרעסערגרַאפ ךָאד רימ ןעבָאה ,ןעטסולרַאפ-ןעטיוט לעיפ

 ,ראלָאד 80,000 רעביא ןופ סולּפרוס ַא ןעבעגעגניירַא ןוא דנַאּפ
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 "עג סרעדנוזַאב רהָאו סגוטנווה טָאה דנָאֿפ טיפענעב-ןעקנַארק רעד

 וד רַאפ טריטקעלָאק גונעג טינ ןעבָאה רימ ןוא ,חפנמ רעד בעולוצ ןעטיל

 ךיז טלעטש ,רחָאי ןעגיטנייה ןופ טיצופעד םעד ץָארט רעבָא .ןעבַאגסיוא

 .רעטייוו ףווא דנָאפ-ןעקנַארק ןוא םולפרוס ַא ּפַא ץלַא ךָאנ

 *.944,000.00 ןופ סולּפרוס א לייוורעד טָאה דנַאפ ןַאשפמָאפנָאק רעד

 -סיוא ןענייז טיבעג ןעכילטפאשלעזעג ן'פיוא ןעננואוטפיוא יד

 רעד ןופ ןאמרעשט רעד סָאו ,טכיראב ןיא ןעראוועג טנעכערעגנ

 :ןעבעגענּפָא טָאה ןייטשּפע .בא .ק יע -נ

 -עט רעכילטפַאשלזעעג רַאפ ןעטנעמָאמ עלַא טצונעגסווא ןעבָאה רימ,

 -עוװוַאב עכילטפַאשלעזעג עלַאקידַאר עלַא ןיא ןעמונעג לווטנא ןוא טווקגומ

 -עג טונ ןלופַא טָאה ,ןָאמעג טָאה .ר .ַא רעד סָאװ ,םעד ןופ ךס א .ןעגנוג

 טייקגיטעט רעונוא ןופ לייט עטסערג יד רעבָא ,ןערעוו טכילטנעפערַאפ טנעק

 רעד ויב ןוא ,עסערּפ רעד ךרוד םלוע ןעטיירב םוצ ןערָאװעג טנַאקַאב זיא

 ,"םטרעוװרָאפ, םוצ קנַאד רעזנוא ןעקירדווא רימ ןעלווו טייהנעגעלעג

 ןעוועג רָאנ זיא'ס סָאװ ,ץלַא טקורדעג גודנעטש זנוא רַאפ טָאה רעכלעוו

 .ןעקורד וצ ךולגעמ

 עשידוא ויווצ ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא ןענויז רהָאו ןעטצעל םעד ןיא

 "רע םעד ןיא (" ןעטָארטרַאפ ןעוועג רימ ןענייז עדייב ייב ןוא ןעסערגנַאק

 רעונוא לייוו ,טלעימשעג טינ עלָאר עדנעטיידַאב ןייק רימ ןעבָאה ןעטש

 םעד ןיא טייקגינויא יד ןערעטש וצ טונ ודכ זיולב ןעוועג זוא ןיהַא ןהעג

 ערעונוא ןעבָאה סערגנָאק ןעטיוווצ םעד ףווא .טכער עשדויא רַאפ ףמַאק

 .ןעלָארטּפיוה וד ןופ ענויא ןעמונרַאפ טעשטנערב

 ןעגנוגעװַאב עלַא ןיא ןעפלַאהעג רחָאו ןעטצעל ךיוא ןעבָאה רימ

 רעדילנטימ יד .סעכולנהע ןוא סמואעסוולירָאבויל ,ןָאיצַארעּמַאָאק רַאפ

 -מַאורַאפ לעיפ רהעז ןעכוזַאב וצ ןעמוקעגסווא זוא עוויטוקעזקע רעד ןופ

 -רַא ערעדנַא ןוא סעשטנערב ענעגווא ערעונוא .קעווצ םעד רַאפ ןעגנול

 רענדער רַאפ םעדנעוועג זנוא וצ לָאמ לעיפ יוזַא ךיז ןעבָאה ןענָאיצַאזינַאג

 -םיא ןעוועג רימ ןענייז ןעגנודַאלנווא סנעמעלַא טינ זַא ,רעסירגַאב רעדָא

 .ןערהיפוצסווא דנַאטש

 .ר .ַא רעד טלעוּפש סָאג רעשידיא רעד ףיוא גנונוישרע רעדעי ןוא ןוא

 -המחלמ עשודוא וד רַאפ גנולמַאו-ןייּפמאק רעד ןופ .עלָאר ענעהעזעגנָא ןַא

 ןעגָארקעגנוירַא םופָא רעזנוא ןיא טנייה ויב ןיוש רימ ןעבָאה ,תונברק

 ףאלָאד דנעווומ 98 רעונוא רָאְפ ראלַאד דנעזיוט 99 םורַא ןופ עמוס יד

 עיפלעדאליפ ןיא סערגנָאק ןעשודוא םוצ .ר .א ןופ טַאגעלעד רעד (*
 .גרעבנייוו .י ןעוועג זוא
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 "רעביא טצוא זיב ןיוש ןעבָאה רימ .ןעכַארּפשרַאפ ןעבָאה רימ סָאוו ,דנָאפ

 ,ראלָאד דנעזיוט 100 רעביא ןופ ךרע ןַא ןעדנעגעג"המחלמ וד ןיא טקישעג

 סעשטנערב ערעזנוא ןופ עלעיפ סָאװ ,ןעמוס עסוורג וד גידענעכער טינ

 ,"אמָארויא ןופ ןעדנעגעג ענעדישרַאפ וד ןיא טקעריד ןעקוש

 נניר רעטייברא רעד זא ,געיל-רָאבייל ןופ גנאלראפ םעד ןעגעוו

 רעד טלהעצרעד ,טייטס סטעזושטאסאמ ןיא ןעריזילַאגעל ךיז לָאז

 : טכירַאב ןַאשנעונַאק

 ףעשערקעפ ןוא ווָאדיוװווד ןַאמרעשט רהיא ךרוד ,עטימָאק לעגול וד,

 : ןָאשיידנעמָאקער עדנעגלָאפ ןעטכירַאב ,ןאטיוועל

 -ומָאק עלעיצעמס ַא ןעלהעוורע לָאז ןָאשנעװנָאק עבילרהעי עט19 יד

 ,ץלַא ןָאט עוויטוקעזקע רעד טימ ןעמַאווצ דלַאב לָאז עכלעוו ,8 ןופ עמ

 סמעזושטַאסַאמ ןעריזולַאגעל ןוצ ףיוא ךילגעמ ןוא גיטיונ זיא'ס סָאװ

 / .םייטס

 זַא ,ןָאשיידנעמַאקער וד טרודנעמַא קרָאו-וינ ןופ גרעברעוולוס .רד

 -עוקע רעטסקענ רעד ןופ ןערעוו טלהעוורע לָאז עטימָאק עלעיצעּפס יד

 ."עווימוק

 -נֵא ןאשיידנעמאקער יד טרעוו ןעמיטש טייהוהעמפ א טימ

 .טרידנעמא יו ןעמונעג

 -נַאק עגיררעהירפ יד יו ,טַאה ןַאשנעװנַאק רעטיַארטעד יד

 עדנעגלָאפ יד טציטשעג ןוא דנאה יד טנעפעעג טיירב ,סנַאשנעוװ

 ; סעיצוטיטסניא

 עשידוא ; .לָאד 400 ,"טלעוו עיינ, ; .לָאד 1000 ,"לָאק קרַאי-וינ,

 ,יטעייסָאס טנַארגימוא ורביה ;.לָאד 400 ,עיצַארעדעפ עשיטסולַאוצָאס

 -ַאטינַאס רעוונעד ; .לָאד 800 ,םוירַאטינַאס סעלעשזדנא סָאל ; .לָאד 0

 -רעגינ רַאפ לַאנרושז רעשיטסילַאיצָאס) "רעשזדנעסעמ , ; .לָאד 800 ,םויר

 ; .לָאד 80 ,טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפארק ; .לָאד 280 ,(רעטייברַא

 ;לָאד 100 ,געיל דייא .לארוטאנ ;לָאד 50 ,ןעטפירש ןָאיל-עד לעינעד

 ;.לָאד 800 ,רעוונעד ןיא ףעילער .ר .ַא ; .לָאד 80 ,קיירטס רַאגיס רָאגַאקיש

 רעד ןופ זיוה רעד רַאפ ;.לָאד 800 ,סעלעשזדנא סָאל ןיא ףעולער .ר .ַא

 ; .לָאד 400 ,"טלעוו עיינ, } .לָאד 1000 ,"לָאק קרָאו-וינ, רעשיטסולַאוצַאס

 ,קיירטס סרעקריָאוו הוש דעמיינוו ; .לָאד 800 ,ייטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 ,"עמיטש רעטייברַא עיירפ, ; .לָאד 280 ,רעקיירטס רעסנערָאל ;.לָאד 0

 יו ןעטלַאטשנַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא רעטיָארטעד רַאפ ןוא ;.לָאד 0

 ,םיחרוא תסנכה ;.לָאד 80 ,םינקז בשומ ;.לָאד 180 ,םימותי תיב :טגלָאפ

 150 ,םואעפייל רעדנעלקוָא ;.לָאד 1000 ,םואעסייל"רָאבייל ;.לָאד 5

 -נערב .ּפ .ס עשודיא וד ;.לָאד 100 ,סרעקיורטס הטריָאוװסדאוו ;} .לָאד
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 ,רָאכ .ר .ַא } .לָאד 28 ,געול טסילעשָאס סלעמיּפ גנָאו וד } .לָאד 80 ,סעשט
 -ָאק טנעמשזדנארא ןָאשנעוװנָאק ; .לָאד 18 ,רעטסעקרָא .ר .8 ; .לָאד 0
 .ראלַאד 80 ,עטימ

 ענג ןעמונעגנַא ןיוש ןענייז סָאװ ,סעיצולָאזער עהייר א ץוח ַא
 ןעפלעה וצ ,רעגייטש א ,יוו ,סנַאשנעװנַאק עגירָאפ יד ףיוא ןערָאוו
 -ראפ גידלושמוא ןענייז סָאװ ,ערעדנא ןוא ינומ םַאט ןעיירפַאב
 עויטארעּפָאַאק יד ,סנַאינוי יד ןעציטשרעטנוא ,ןערָאוװעג טּפשמ
 ןָאשנעװנַאק רעטיַארטעד יד טָאה ,.וו .ז .א ,"סַאיַאה, ,גנונעוואב
 -ענסיוא טרעו סע ואוו ,סעיצולַאזער ערעדנא ךס ַא ןעמונעגנַא
 ערעווש יד ןיא ולימא רעדילנטימ ,ר .א יד ןופ טסייג רעד טקירד
 .,עיצקַאער רערעטסניפ רעד ןופ געט

 : סעיצולאזער עטסניטכיוו יד רעביא ַאד ןעבינ רימ
 .עטריטסערא עשיטילַאּפ עלא ןוא סבעד ןעגעוו

 ךָאנ םכוורטשרעטנוא .ר .ַא ןופ ןָאשנעוװנָאק עכולרהעי עט19 וד,
 עלענָאוצומישטנָאק יד ןמז לכ זַא ,טקַאפ םעד םוייהנעגעלעג רעזיד וויב לָאמַא
 רענַאקירעמַא רעד ןיא ןערָאװעג טרירָאּפרָאקנוא ןענייז סָאװ ,סעיטנַארַאג
 -רַאפ רעקרַאטש ַא ןופ ןערעוו םציטשרעטנוא טונ ןעלעוו ,ןָאשוטיטסנָאק
 ןוא ןעשימָאנָאקע ,ןעשיטילָאּפ ן'פיוא ,רעטייברַא וד ןופ טכַאמ רעטגונווא
 רעגימומ רעדעי זַא ,ןערעוו טעטרַאוװרע גידנעטש ןעק ,םעיבעג ןעלערוטלוק
 ַא יװ ,ןערעוו ןעפרָאװעגנוירַא לָאז עיטַארקָאמעד רע'תמא רַאפ רעפמעק
 םיומ יווװ ,לַאפ ןעווד ןיא לעיצעּפס ,הסופת ןיא ,רעכערברַאּפ רעניימעג
 טפשמ'רַאפ ויא סָאװ ,סבעד .וו ןישודוי ןערעווט ןוא ןעטבעילַאב רעזנוא
 טנוומ סָאד סָאװ --- ,עמרוט רענשזרָאטַאק ַא ןוא רהָאי 10 ףיוא ןערָאװעג
 ןעריטסעטָארּפ --- ,טונגנעפעג עבולגנעלסנעבעל ןעשגעמ ןערעטלע ַאזַא רַאפ
 ,ץלַא ןָאמ וצ ךיז ןעטכולפרַאפ רימ ןוא ,ךילגעמ רונ יוו ,גיטפעה יוזַא רימ
 -ויא יד ןערעוו טכַאמעגפיוא ןעלָאז סע זַא ,תוחכ ערעזנוא ןיא זיא'ס סָאװ
 עלַא ןופ ךיוא רָאנ ,הסיפת סע'סבעד רעזנוא ןופ רונ טינ ,ןעריט ענרעז
 -רהע ערעייז בעילוצ סעטַארג ענרעזויא רעטנוא ךיז ןענופעג עכלעוו ,יד
 -ףַא םוצ טסנעוד רענעבעגרעביא רעיוז רַאפ ןוא ןעגנוגווצרעביא עבול
 ,סַאלק-רעטייב

 ,ףערחיפירעטייברא ןופ גנוקישסיורַא רעד זענעוו

 -וַשטיורַא יד טכַארטַאב .ר .ַא ןופ ןאשנעוונָאק עכילרהעי עט19 יד
 -וטקַארּפ טפָא יוזַא סנעטצעל טרעוו סָאװ ,ןערָאטַאטיגַא-רעטווברַא ןופ גנוק
 = ןופ ענווא םלא ,תנורוגער "רעשיטַארקאפעד, רעגוטפעו רעד ןופ טריה
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 םייצ רעטצעל רעד ןיא ןערָאװעג ןעגנַאגַאב זוא סָאװ ,ןעטַאררַאפ עהייר

 ןופ םעיצידַארט עטסעב וד ןוא עוצוטוטסנָאק רענַאקירעטַא רעד ןעגעג

 , .קילבוּפער רעזיד

 סָאװ ,ןעטַאטדלַאװג עלַא ןעגעג טסעטָארּפ רעזנוא גודנעטלַאהנָא

 ןעפלעהוצטימ ךיז רימ ןעטכולפרַאפ ,קלָאפ ןעגעג ןעגנַאגַאב טציא ןערעוו

 קירוצ רונ טינ ןעטיוברַא סָאװ ,דנַאל ןעווד ןיא ןעטנעמעלע עלַאקירַאר עלַא

 רָאנ ,ןעטיוהיירפ עטביורעגקעווַא ענויז קלָאפ םענַאקירעמַא םעד ןעבעג וצ

 גנואווברעביא רעד רַאפ ןוא ןָאוצַאנ רעד ןופ טרובעגרעדיוו ַא רַאפ ךיוא

 -עד רע'תמא ןַא רַאפ טסַאּפ סע יו ,תודסי עלענָאיצוטיטסנָאק ערהיא ןופ

 .עיטַארקַאמ

 .ןעגניטימ עגיבַארּפש-דמערפ ןעגעג הרזנ רעד ןענעוו

 ןעגעג הרזג יד טכַארטַאב .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט19 וד

 -ווברַא עטרעדנַאװעגנייא ןעסַאמ ןענָאולימ וד ןופ ןעכַארּפש "עדמערפ , ו

 לַעטנַאמ םעד טימ ןעקעדרַאפ וצ לַאטיּפַאק ןופ ךוזרַאפ םעניימעג ַא רַאפ רעט

 -רַא םעד ןעטלַאה וצ ,ןעטיטעּפַא עשירָאטַאטַאולּפסקע עגוצוננעגייא יד ןופ

 .םריזינַאגרָאנוא ןוא טלייטוצ ,טכָאירַאפ סָאלק-רעטיוב

 ןָא ךיז ןעסילשוצנָא סעשטנערב ערעזנוא עלַא ףיוא ןערעדָאפ רימ

 ףיוא תופידר יד ןעגעג ףמַאק םעד ןעמענפיוא טעוו סָאװ ,גנוגעווַאב רעדעי

 ףווא טכער סָאד ןעמענוצּפָא ןעכוורַאפ עלַא ןעגעג ,ןעבַארּפש ענעדושרַאפ יד

 .ךַארּפש רעדעי ףיוא ןעדער וצ טייהיירפ יד ןוא גנולמַאזרַאפ

 .ןהֵאפ רעטיור רעד ןענענ הרזנ רעד ןעגעוו

= 

 -ערטסיורַא עכילטנעפע ןיא ןעצונ וצ טָאברַאּפ ןעשירַאברַאב םעד ןעגעג

 .ןעמייצ עלַא ןיא טייהיירפ ןופ לָאבמיס םעד --- ןהָאפ עטיור יד ןעגנוט

 רעונוא םיוא רימ ןעקירד ,ןעגנורעדינרע ןוא ןעגנוגלָאּפרַאפ עזיד ץָארט

 ןופ ןעּפיצנורּפ יד וצ -- ןהָאפ רעטיור רעד וצ טייהיירט עטצנערגַאבנוא

 .םווא טקירד יז עכלעוו ,טייקגיטכערעג ןוא טייהיירפ

 גוטפעה טריטסעטָארּפ .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנַאק עכילרהעי עט19 ּוד

 .ןַאינוי סרעקיימקואלק יד ןענעזו

 יד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ןופ טייקגיטכערעג וד גודנעגעקרעגא

 -ולעב יד וצ טלעטשעגסוורַא טָאה קרָאו-וונ ןופ ןָאינוו סרעקייטקוָאלק

 ןיא .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט19 יד ךיז טרעלקרע ,םיתב

 זַא ,ךילגעמ רָאנ זיא'ס סָאװ ,ץלַא טימ ןעפלעהוצטימ גיטרַאֿפ טיָארטעד

 -וונ ןופ רעכַאמקוָאלק יד ןעכלעוו רעביא ,קוורטס" לארעגעג רעדנעמוק רעד
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 רַאפ ךיירגעיז ןעגידנע לענש ךיז לָאז ,ןעמיטשּפָא ןיא טצעו ןעטלַאה קרָאו
 .ןָאונוי רעד

 ןוא עטנעהָאנ וד ןופ סעשטנערב עלַא ףיוא טרעדָאפ ןָאשנעװנָאק יד
 -ַאב וצ ןָאונוי רעד ןעפלעהטימ שיגרענע ןעלָאז ייז ,טדעטש ערעטייוו
 -פיוא ןעריבורּפ ןעלעוו םותב-ולעב יד עכלעוו ,ןעטסענ-בעקס וד ןעפמעק
 .טדעטש עגימורַא וד ןוא ןענעפע

 .ןעלוּפ ןיא ןעמַארנַאּפ יד ןעגעוו

 ,ןעוצילַאג ,ןעליוּפ ןופ ןעטכירכַאנ עטצעל יד סָאד ,טכַארטַאבנא ןוא
 עכילשנעמנוא וד טקעדעגפיוא ןעבָאה ויקרעט ןוא אנוטסעלַאּפ ,ןעינעמור
 וצ ןעגנואווצעג ןעגייז רעדירב ערעזנוא עכלעוו רעטנוא ,ןעדנעטשמוא
 -ַאב ייז ןעגעג ןערעוו עכלעוו ,ןעטַאטליורג עכולשנעמנוא וד ןוא ,ןעבעל
 טצעהעגפיוא ןערעוו ןעמָארגָאּפ יד גאוו ,ןעלווּפ ןיא לעיצעפס --- ןעגנַאג
 ; גנורוגער רעשיליוֿפ רעד ןופ טרהופעגכרוד ןוא

 -רַאפ רָאנ טינ טָאה דנַאטשליטש-ןעפַאו רעד סָאד ,טכַארטַאבנא ןיא
 יד וצ ןעבעגעגוצ ךָאנ טָאה רָאנ ,עגַאל רעייו ןערעסעברַאפ וצ טלהעפ
 ,עכילשנעמנוא עגיימעג יד ,טיוט ןוא טייהקנַארק ,רעגנוה ןופ ןעטייקליורג
 ; ןעמָארגָאּפ ןוא תוטיחש ןופ הפגמ עלענימירק ןוא עדליוו

 ןעטנעמעלע ערעטסנופ ,ענעטלַאהַאב עסיוועג סָאד ,טבַארטַאבנא ןיא
 תונברק יד ןופ ןעוורשעג-העוו יוד ןעגרָאברַאפ ןוא ןעקיטשרַאפ וצ ןעכוז
 --?ןעקעווצ עשיטסולַאורעּפמוא ענוומעג בעילוצ ןעטַאט עלַאטורב עזיד ןופ

 רעד ייב עטלעמַאזרַאפ ענייז ךרוד ,.ד .ַא רעד סָאד ,ןעסָאלשַאב סע ווז
 עכילשנעמנוא עזיד ןעגעג טריטסעטָארּפ ,,ןָאשנעוװנָאק רעכולרהעי' רעט9
 .ןעטַאט

 ןעזיד ןעמענוצפווא ןעשנעמ עדנעקנעדטכער עלַא וצ ןערילעּפַא רימ
 .ןעמייקבולרעדיוש עזיד ןעלעטשוצּפָא סעבולגעמ סעלַא ןהָאט ןוא טסעטָארּפ

 .ןָאוצארגימיא ןענעוו

 -רעטנוא יד טכַארטַאב .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט19 יד
 רעד בעילוצ ןערָאװעג ןעפַאשעג ויא סָאװ ,עגַאל-רעטייברַא עלַאנָאוצַאנ
 עיורפ גידנעטשלָאפ ַא זַא ,גיטכיוו ףולנהעוועגרעסווא רַאֿפ ,המחלמ-טלעוו
 רָאנ םונ לָאז רעטייווצ רעד ןיא דנַאל ןייא ןופ רעטייברַא ןופ גנוגעווַאב
 רעדעי ואוו ,עפוטש ַאזַא וצ ןערעוו טרעטוורברַאפ רָאנ ,ןערעוו ןעטלַאהעגנָא
 רעדעי וצ דנַאל ןעדעי ןיא ןעמוקנוירַא ןוא ןעזָאלרַאפ ןענעק לָאז שנעמ
 ןעקעווצַאב סָאװ ,ןעצעזעג עלַא ןעגעג שיגרענע ןעריטסעטָארּפ רימ .טווצ
 .רערעדנַאװנווא רַאפ אקירעמַא ןופ ןערעיוט יד ןופ גנורַאּפשרַאּפ יד

 א
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 .ףעילער זעגעוו

 ךיוא ךיז טעטכילפרַאפ .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עט19 יד

 עטימָאק ףעילער סלעּפיּפ רעד טימ דנַאה ןיא דנַאה ןהעג וצ רעטייוו ףיוא

 יד ןיא רעדנעזיוט עגירעגנוה יד ןעזייּפש ןופ טייברַא רעגילייה רעד ןוא

 ןעמייה עטרעטשוצ יד ןעיובוצפיוא ךיוא יוװ ,רעדנעל ענערָאוװעג-בורח

 .ןעדיא ענעבירטרַאפ ןוא עטרימָארגָאּפוצ יד ןופ

 ןוא עבעיל רהעמ טימ ךָאנ סעשטנערב עלַא ףיוא ןערעדָאפ רימ

 רעטסומ ַא רַאפ ךיז ןעמענ ןוא טייברַא-ףעילער יד ןעטלַאהוצנָא טיוהיירט

 .ר .ַא ןופ סעשטנערב רעינישזדריוו וד סָאװ ,דרָאקער ןעדנעצנעלג םעד

 .םייברַא רעגילייה רעזיד ןיא טכַאמעג ןעבָאה

 טָאה ,ןַאסנענעב .? ,גנוציז רעטצעל רעד ןופ ןַאמרעשט רעד

 .גרעבנייוו .י וצ ןַאשנעװנַאק יד ןעסילש וצ דובכ םעד ןעבענעגרעביא

 -אב גרעבנייוו טָאה ,ןעטאנעלעד יד טימ ךיז ןענעגעזעג םייב

 ; טקרעמ

 ןעק ןָאשנעוװנָאק רעגיטנייה ןופ סולש םוצ סָאוװ ,טסירדרַאפ ךימ,

 רעד --- ,רילָאק רעטיור רעד .ןעשיט יד ןופ קעדוצ םעד ןעצונַאב טינ ןעמ

 טָאה רהָאי-ייה ןוא ,ןעטָאברַאפ זנוא רַאפ זוא --- ,טייהיורפ ןופ לָאבמיס

 רע ".רילָאק ןעטיור ןייק טימ ןעקעדַאב וצ טביולרע טינ ןעשיט יד ןעמ

 "גָאק רעד ןופ והטפיוא םעד טימ טייהנעדירפוצ ןייז סיוא ךיוא טקירד

 ."טקַאט ןוא ץנעגילעטנוא טומ טלעדנַאהעג טָאה עבלעוו ,ןַאשנעוו

 רעד ףיוא ןעזיוועגנָא ךיוא ןעבַאה רענדער-סולש ערעדנַא עלַא

 ייז .טליהעגנייא זיא דנַאל סָאד רעכלעוו ןיא ,עיצקַאער רערעטסניפ

 ןעלעוו סעראמכ ערעווש יד זא ,גנונעפָאה יד טקירדעגסױא ןעבָאה

 זיוש ריז טביוה סאו ,ןוז רענידנעהעגפיוא רעד ןענענ ןעדניוושראפ

 רעד יו ,סעיצַאזינַאגרַא רעטײברַא עניוזא קנַאד א ,ןעזייוו וצ ןָא

 .גניר רעטייברַא

 רעד ןופ ןעסולשַאב יד רעביא םודנערעפער רעד
 ןַאשנעװנַאק רעטופ

 1000 זיב סיסילַאּפ סנערושניא יד ןערעכעה וצ --טיפענעב 1

 ךרוד ןערעוו טלהצעג לָאז יסילַאּפ רעד ןופ עמוס עטרעכעהעג יד .ראלָאד

 ,םייצ רעד ןיא דילגטימ ןעדנעּפערטַאב ןופ רעטלע רעד טיול ,סטייר עלופ

 רעדילגטימ עיינ ןופ דלעגימירטנויא ֹוד .וסילַאַּפ ןייז טרעכעה רע ןעוו

 1000 ףיוא זיא יסילַאּפ יד וליפַא ביוא ,ראלָאד 4 יוו רחעמ טינ ןייז לָאז
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 עיינ ַא ןעבָאה זומ ,וסילַאּפ ןייז טרעכעה סָאװ ,דילגטימ רעדעו .ראלָאד
 .ןָאשיינימַאזקע ןירוו ןוא לאקידעפ

 ןערעוו טגיילעגקעװַא לָאז דנָאפ טיפענעב-ןעקנַארק ןופ טנעצָארּפ ףנופ
 .דנָאפ טיפענעב-ןעקנַארק רעלעיצעּפס ַא םלֵא

 -ןעקנַארק ןווק וצ טגיטכערַאב ןיוז טינ ןעלָאז סרעבמעמ-ןעוורפ
 -רעגנַאװש ןופ טַאטלוזער רעטקעריד ַא זיא טייהקנַארק וד ביוא ,טיפענעב
 .דניק ַא ןעגיוו ןוא עיצַאורטסנעמ ,גנודנובטנע ,טּפַאש

 זיב .ר .ַא ןיא ןיירַא ןענייז עכלעוו ,1 סַאלק ןופ רעדילגטימ עלַא
 94 ןופ רעטלע םעד ןיא ,טפַארק ןיא ןיירַא זיא סטיור לאנריוטארפ יד
 טימענעב-ןעטיוט ן'רַאפ טייר םומיסקַאמ רעייז לָאז ,רעכעה ןוא רהָאו
 ןופ סנַאלַאב רעד ןוא ,ראלַאד 400 רַאפ 9178 יוװ רהעמ טינ ןייז דגָאפ
 עיינ יד סָאװ ,טנעצָארּפ 1 םעד ןופ ןערעוװ טכַאמעגטוג לָאז 4
 (* .ר .ַא ןיא ןעמוקנוירַא רעייז ייב ןייא ןעלהָאצ רעדילגמימ

 -סנָאיצַאזינַאגרָא רַאפ ןעבַאגסיוא יד -- ןָאוצַאזינַאגרָא 9
 .דולגמימ ןעדעי ןופ לאטרַאוװק רעּפ ןערעוו טלהָאצעג ןעלָאז טייברַא

 רַאפ ןעבַאגסיוא יד--.םייברַא לאנָאשוויקוידע 8
 לאטרַאװק ַא טנעס 8 ךרוד ןערעוו טקעדעג ןעלָאז טויברַא לאנַאשייקוידע
 .דילגטימ ןעדעי ןופ

 רעּפ ןערעוו טלהָאצעג ןעלָאז ןעלוש .ר .ַא יד ןופ ןעבַאגסווא יד
 .טנעס 8 --- דולגטימ ןעדעי ןופ לאטרַאוװק

 -- (ןָאשוטיטסנָאק רעד וצ טנעמדנעמַא) גגוטלַאוורַאֿפ 4
 ןעלָאז רעדילגטומ וויטוקעזקע :ןעועל ךיז לָאז ,2 טקנופ ,18 לעקיטרַא
 .דנַאנַאכַאנ רהָאי 8 ווו רעגנעל גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןיוז ןענעק טינ
 ,גנוטלַאורַאפ רעד רעסיוא רֶהָאֹי א ןעוועג זוא ךולגטימ רעד ווו םעדכָאנ
 .טָאק .זקע רעד ןופ דילגטימ סלַא ןערעוו טרינימָאנ רעטייוו רע ןעק

 -ַאג ןעק שטנערב רעדעי :ןעועל ךיז לָאז ,1 טקנוּפ ,20 לעקיטרַא
 םענעגייא ןופ רעבמעמ ַא ,ןָאשנעװנַאק רעד וצ טַאגעלעד 1 רָאנ ןערינימ
 ןעירָאמירעט וצ ןעטַאגעלעד יד ןוא ,שטנערב רעדנַא ןַא ןופ רעדָא שטנערב
 -עד ןייז ןעלָאז עדנערינימָאנ וד ןופ רעוו ,ןעמיטשַאב ןעלַאז ץנערעפנַאק
 ץנערעפנָאק ןופ וד לָאז .םָאק .זקע .נעג יד .ןָאשנעװנָאק רעד ו5 ןעטַאגעל
 .סעשטנערב וד וצ גנומיטשּפָא ַא רַאּפ ןעקישסיורַא ןעטַאדידנַאק עטרינימַאנ

 ןעטַאגעלעד רעדָא עטמַאַאב עלַאנָאוצַאנ ןעלהעוו רַאפ סמודנערעפער
 גניטומ ןעלעוצעפס ַא ויב ןערעוו טמיטשעג ןעלָאז ןָאשנעװנָאק רעד וצ

 ,עמוס עיונעג יד טנעכערעגסיוא רעטעּפש טָאה .ק .ע נג יד ,יוגעג טינ זוא ,ןעבעגעגנָא ָאד טרעוו סָאװ ,ראלָאד 4000 רעכעה ןופ עמוס יד )5
 .ןעפָארטַאב טָאה סנַאלַאב רעד סָאוװו
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 ןיא .טייצ רעטמיטשַאב ַא ןיא ןוא סטָאלַאב עלעודיווידניא ךרוד זיולב

 .ןערעוו טלעדנַאחרַאּפ טינ ןעגַארפ ערעדנַא ענייק ןעלָאז ןעמוטש ןופ טיוצ

 לָאז רעדילגטימ יד ןופ טמיטשעגּפָא ןערעוו סטָאלַאב יד יו םעדכָאנ ךיולג

 יד ןעלהעצרעביא ,סטָאלַאב יד ןעמענוצ עטמומַאק-רעלהעצ עלעיצעפס ַא

 םָאד ןוא ,גנוטימ ןעבלעז םוצ טַאטלוזער םעד ןעטכירַאב ןוא ןעמיטש

 -וטשּפָא יד ווװ םעדכָאנ .לָאקָאטָארּפ ןיא ןערעוו ןעבירשרַאפ לָאז עבלעז

 ,טטָאלַאב יד ןעמונעגוצ טָאה עטימָאק-רעלהעצ וד ןוא רעביארָאפ זיא גנומ

 ןענעק רעדילגטימ ענעמוקעגוצ ענויק ןוא ןעסָאלשעג טואוו רעד זיא

 .ןעמוטש טינ רהעמ

 -ענעב רעדַא ,םישרוי סלַא :ןעזעל ךיז לָאז ,12 טקנוּפ ,8 לעקימרַא

 רעדָא רעדורב ,רעטומ רעדָא רעטָאפ :ןעבעגנָא ןעמ ןעק ,ןעטנַאוצופ

 רעדָא ןַאמ ,(רעדניק עטריטּפָאדַא ךילצעזעג ךיוא) רעדניק ,רעטסעווש

 .דולגטימ ןופ גיגנעהפָא לעירעטַאמ ןענייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ רעדָא ,וורפ

 : ןעזעל ךיז לָאז ןוא 4 טקנוּפ ןערעוו טצעזעגוצ לָאז 4 לעקיטרַא וצ

 ןעבָאה טונ לָאז ,עטמַאַאב ענייז ןופ זיא סע רעכלעוו רעדָא ,שטנערב ןייק

 ןופ ןעטקנוּפ ויא סע עכלעוו ןערעטבכוילרַאפ ןופ טעטירָאמיוא ןוא טכער

 דנעדניב ןייז לָאז סָאד .ר .ַא םעד ןופ ?םוָאל-ויב, ןוא עיצוטיטסנָאק רעד

 ףיוא ךיוא יו ,רעדילגטימ ענייז ןופ ןערעדעי ףיוא ןוא ןעדרָא םעד ףיוא

 ."סרעבמעמ וד ןופ םישרוי עלַא

 ,ןָאשוטיטסנָאק רעד וצ 27 לעקיטרַא ןַא ןערעוו טצעזעגוצ לָאז סע

 ןעגעוו ןָאשוטיטסנָאק רעד ןיא ןעלקיטוא יד :ןעועל ךיז לָאז רעכלעוו

 -ער ַא ןופ ,ןָאיצולָאזער ַא ךרוד ןערעוו טרידנעמַא ןענעק ןָאשוורָאּפרַאק

 .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק לעשעמס רעדָא רעלעג

 טכער סָאד ןעבָאה לָאז עוויטוקעזקע יד --.סענע דיטשרא פ

 -סיוא ןענעק םעד ףיוא ןוא סלאטיטסָאה ענעדישרַאפ ןָא ןעטילשוצנָא ךיז

 .ראלָאד 8,000 יוװ רחעמ טינ ןעבעג

 "ער טָאה ןָאשנעוװנַאק רעד סָאװ ,עציטש עטנַאמרעדנעביױוא יד

 רטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאנרַא ענעדישראפ יד ראפ טרידנעמַאק

 ,טגיליוװַאב םודנערעטער רעד טָאה סעיצ

 ןָאשנעװנָאק רעט20 ןוא רעט19 רעד ןעשיווצ

 .רהַאי םואעליבוי א ןעוועג זייוולייט זיא 1919-20 רהַאי סָאד

 "טימ .ר .ַא יד .ןעדרַא ןַא ןערָאװעג זיא .ר .א רעד טניז רהַאי 0

 טלהיפעג טכער טימ דךיז ןעבָאה רעוט יד טּפיוהרעביא ןוא רעדילג

 ןעגנואוטפיוא ערעייז טימ ץלַאטש ןעוועג ןענייז ייז גיד'בוט םיי
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 ןעסקאווענסיוא זיא סָאװ ,דניק רעייז ןופ תחנ ןעבילקענ ןעבָאה ןוא
 םהיא טימ ךיז ןענעמ ןעטייל ןוא טָאג זא ,ןייר יֹוזַא ,ןהעש ױזַא
 .ןעשנעב

 ,טמא ןיא ןיירַא זיא 1919-20 רחאי ןופ .ק .ע .נ יד יו ךיילנ
 -אב-טסעטארּפ יד ןעקרַאטשרַאפ וצ ,ןעוועג ךַאז עטשרע רהיא זיא
 ַא ןופ סעיּפָאק טכילטנעפערַאפ טָאה יז ,ןעמַארנַאּפ ןעגעג גנונעוו
 יד וצ ןערעוו טקישעגרעביא ןוא טליפענסיוא ןעלאז סָאװ ,עיציטעּפ
 -ארפ ןופ עמיטש 'א ייז ןופ ןערעדָאפ וצ, ,דנאל ןופ טיילסערגנַאק
 ."ןעמַארגַאּפ עשיליוּפ יד ןעגעג סערגנַאק םעד ןיא טסעט

 -ארּפ עסיורנ יד ןיא ןעמונעג לייטנא ךיוא טָאה .ק .ע .ג יד;
 -ירפ ןענייז עכלעוו ,ןעגניטימגעסַאמ ןוא סעיצארטסנַאמעד טסעט
 יד ןעגעג רעמעּפש ןוא עשיליוּפ יד ןעגעג טריזינַאגרַא ןעווענ רעה
 ,"ןעמַארגָאּפ רעניַארקוא

 ןעוועג סעשטנערב ,ר .ַא יד ןענייז טעטש עטסרהעמ יד ןיא
 -עג גנונעװַאב טסעטַארּפ רעד וצ רעקעוו יד ןוא סראטאיציניא יד
 ,ןעמַארנַאּפ יד ןעג

 !עטסעטַארּפ וצ ןעקעוו ןוא ןעטסעטָארּפ טימ רַאנ םינ רעבָא
 המחלמ יד וצ ןעכעגעג טָאה רע .טנענונַאב .ר ,א רעד ךיז טָאה
 ,ףליה עגיד'תושממ תונברק םָארגָאּפ ןוא

 -ןאוורַאפ ךילבעטשכוב ךיז ןעבַאה סעשטנערב עטסרהעמ יד
 -ןעמינער-ספליה ענידנעהילפ ןיא ,סעיצַאזינאגרַא-ספליה ןיא טלעד
 -וומ .םי טייז רענעי ןֹופ ךאלטעטש ןוא טעטש יד ןעפלעה וצ ןעט
 רהאי םעד ןיא ןענייז סראלַאד עדנעזיוט עגילדנהעצ ןוא עדנעז
 -סולנמוא יד ראפ סעשטנערב יד ןופ ןערַאװעג ןעבילקעננעמאזוצ
 ,ןעמאזוצ ןוא רעדנוזאב ןעבענעג ןעבַאה סעשטנערב יד .עביל
 .גניר רעטייברא ןעצנאג ן'רַאפ ןוא ךיז ראפ

 וצ טרַאֿפער רהיא ןיא טלהעצרעד .ק .ע .נ יד יו ,םעד ךָאנ
 זחאמעג ןעבַאה סעשטנערב יד סָאו ,ןַאשנעװנַאק רעט20 רעד
 . ; ֹוצ יז טגייל ,ףעילער ן'רַאפ

 רהחָאי ןעווד ןעגעוומסעדנופ ךוז טָאה עטימָאק וויטוקעזקע רעזנוא,
 רַאפ ראלָאד דנעזיוט 80 ןופ עמוס רעדנוזַאב ַא ןעלמַאז וצ ןעמונרעטנוא
 ,לעיפ ווזַא לָאמ ייווצ טקנוּפ ,םו טיוז רענעו ףיוא עבולקילגמוא ערעזנוא
 -רעטנוא רהָאו ןעגורָאפ עוויטוקעזקע רעד ןופ זוא עכלעוו ,עמוס יד יוו
 ךיה לייוו ,ןהָאטעג סָאד ןעבָאה ריס .ןערָאװעג טלעמאזעג ןוא ןעמונ
 "ורב ןוא רעטסעווש ערעונוא ןופ ןעהעוו עמלעּפָאד יד טצַאשעגּפָא ןעבָאה
 ירעמוא רעמלעפסר רעד ןיא רעכבוז ןערעג ןעגייז רימ ןוא ןײמרָאד רעד
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 ןעפַאש ןעפלעה זנוא ןעלעוו ויז זַא ,רעדולגטימ ערעזנוא ןופ טיוחנעבעג

 .עטוס עטלעּפָאד יד

 רעונוא ןיא ןעבָאה רֹומ זַא ,ןעדלעמ רימ ןענעק דיירפ טימ ןוא

 טכַאמעג רהָאו ןופ ךשמ ןיא ןעבָאה רימ :טַאהעג טינ תועט ןייק ןובשה

 רעטנַאמרעד רעד ןופ גנולמַאז רעד רַאפ ןעגנוגנערטשנָא עבילגעט עלַא

 ףעירב ךרוד טקעוועג ןוא טרילעּפַא לָאמ ערעוהעמ ןעבָאה ריפ .עטיפ

 .סעשטנערב ערעזנוא עלַא ךיוא ןוא סעטימָאק טקיושסוד ןוא ומוס ערעזנוא

 -נוא עלעיצעּפס ואוו ,ךַאלטדעטש ןוא טדעטש עלעיפ טכוזַאב ןעבָאה רימ

 -נערב ערעזנוא .קעווצ םעד רַאפ טרושזנַארַא ןעוועג ןענויז ןעגנומחענרעט

 ןפוא ןעמירַאװ ןוא ןעכילצרַאה ַא ףיוא םוטעמוא טעמכ ךיז ןעבַאה סעשט

 ןעוו ,גָאמ וצ טנייה זיב ןיוש ןוא ,סלעיּפַא ערעזנוא ףיוא ןעפוועגּפָא

 סופָא רעזנוא ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ,ןעבורשעג טרעוו טכירַאב רעזיד

 וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןעבָאה רימ עכלעוו ,עמוס עלופ יד רחעפעגנוא

 ןָאשנעוװנָאק רעזנוא ןופ גָאט םעד זיב זַא ,רעכיז ןענייז ריס .ןעלמַאז

 יד טייוו ,טםייוו ,ןעגייטשרעביא רעדנעויוט עכילמע עשביהח ךַאנ ןעלעוו

 ."טלעמַאועג ןיוש ןענייז עכלעוו ,ראלָאד דנעזיוט 0

 -ראפ ןעוועג רהַאי ןעניזָאד םעד ןיא ךיוא זיא .ק .ע .נ יד

 ןיא ,"ףעילער סלעּפיּפפ רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןיא ןעמָארט

 ןיא ןעמונעג לייטנא ?לכב טָאה ןוא ,גנוטלַאװרַאפ רערעננע רהיא

 .ןעננומהענרעטנוא-ףעילער עלַא
 רהָאי ןופ ףיולראפ ןיא לייטנא ןא ןעמונעג ךיוא טָאה .ק .ע .נ יד

 :ןעצנערעפנָאק ןוא סנַאשנעװנַאק עדנענלַאפ ןיא

 -עפ עויטארעּפָאָאק עשידיא ,"םָאדירפ ןעישַאר ווא סדנערפ,

 ןעישַאר יטנַאפ ןופ ץנערעפנָאק ,ןָאשנעװנַאק עיטסענמַא ,עיצארעד

 -להָאטש יד ראפ עציטש ןעלמאז וצ ץנערעפנָאק ,"נעיל רייקאלב

 רעד ןעגעג ןָאשנעװנַאק ,"נעיל דייא ןָאשייזילארוטַאנ , ,סרעקיירטס

 ,ינאבלֶא ןיא טיילילבמעסא עשיטסילאיצַאס יד ןופ ננוסילשסיוא

 .ןָאשנעװנַאק ףעילער סלעּפיּפ

 ; טריסרָאדניא טָאה ,ק .ע .נ יד עכלעוו ,עציטש רַאפ סלעיּפַא

 -עּפָאַאק .ר .ַא ,ןעליוּפ ןיא טכער-ןעדיא רַאפ ףמַאק םעד רַאפ

 סרעקיימ רָאגיס ,דנָאפ סנעפעד קיירטס געּפיניױװ ,ירעקעב עוויטַאר

 -נוב ,"עמיטש רעטײברַא עיירפ, ,םרעקיירטס רעילעדנעש ,קיירטס

 ."ןענַארפ"סנעבעלא עשיטסיד

 רעד ןיא רעטערטרַאפ א ןערהיא טָאהעג ךיוא טָאה .ק ,ע ,2 יד

 לוקס דנער רעד ןעפלעה וצ ,סעיצַאזינַאנרַא רעטײברַא ןופ עטימַאק

 ןיא ןיא לוקס דנער יד .ץנעטסיזקע רהיא רַאפ ףמַאק רהיא ןיא

 .ןערעוו וצ טכַאמרַאפ רהַאפענ ןיא ןענַאטשעג טייצ-עיצקאער רענעי
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 :סעיצולַאזער ןעמונעגנָא רהָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא סָאה יז
 -ראפ עכילטנעפע ףיוא ןעכַארּפש עדמערפ ןופ טָאברַאפ םעד ןעגעג
 -ננע ןייק ןעסודניה ?הָאצ א ןעקישסיורא םעד ןעגעג ; ןעגנולמַאז
 ןעשילגנע ןופ קלאפ רעייז ןעיירפַאב וצ ןעבערטש םעד רַאפ דנַאל
 "רא ןיא עצרַאװש ןופ טיוט םוצ ןעלייטרואדַאפ םעד ןענעג ;רךָאי
 ןעמענוצרעטנורא ; ענעראװשעג ןופ טּפשמ ַא ןהֶא סייטס סעזנאק
 ,רנאלסור ןופ עדַאקַאלב יד

 ערהיא טימ טציטשרעטנוא שילַארָאמ ךיוא םָאה .ק .ע ,ג יד
 ם'ניא ןענייז סָאװ ,סקיירטס-לארענעג עפיורג ייווצ יד ןעגנוסירנַאב
 ןוא רעטײברַא-?חָאטש יד ןופ קיירטס םעד -- ,ןעמוקענרַאפ רהָאי
 ,רעטייברַא-ןעלהיוק יד ןופ קיירטס םעד

 ןעקרעמַאב וצ יאדכ ַאד ןיא ,קיירטס-?להָאטש ןעגעוו גידנעדייר
 : ננוריסַאּפ עדנענלַאפ

 ןענַארקעג קיירטס-?הָאטש ם'נופ טייצ ןיא טָאה סיפַא רעד
 זַא ,טייטס ןעסיוועג ַא ןופ ?ארענעשזד ינרױטַא ןופ הארתה ןַא
 סָאד ,טקנוּפ רעד ןייז טינ לָאז .ר .ַא ןופ ןָאשוטיטסנַאק רעד ןיא
 ןיא עיצקַאער יד .ר .א ןיא דילנטימ ןייק ןייז טינ ןעק בעקס ַא
 המשנ יד ןעקעלפאב טלָאװעג טָאה יז סָאד ,םייוו ױזַא ןעגנַאנעג
 ,ןעדרָא-רעטײברַא ןופ

 עהייר א ןעטלַאהענּפָא טָאה ןיקסַאב .י רעטערקעס-לארענעג רעד
 ןעבָאה ןעגניטימ יד ,רעזייוודא לעגיל ,ןָאדנַאל ריאמ טימ ןעגניטימ
 טָאה ןעמ .,ר .ַא ןֹופ רעוט עטנעהַאנ ערעדנַא טניואוועגייב ךיוא
 זיא סע .הרזג רעד ןענעק ןהָאט לָאז ןעמ סָאװ ,ןעוועג בשימ ךיז
 זופ ןעק טקנוּפ רעד ,ןייז טינ לָאז סע סָאװ זַא ,ןערָאװענ ןעסָאלשַאב
 א .טקעמענסיוא ןערעוו טינ ןָאשוטיטסנַאק רעד

 ןליפַא ,ןעּפיצנירּפ ענייז יירט ןעביילב זומ גניר רעטײברַא רעד
 ןעצנאנניא ןערעהוצפיוא רחַאפעג יד םהיא רַאפ טחעטש סע ןעוו
 : | .ןעריטסיזקע וצ

 ךיוא טלהעצרעד ןָאשנעװנַאק רעט90 רעד וצ טרָאּפער רהיא ןיא
 ,עימעדיּפע רעד ןופ טייצ רעד ןיא טייברא רחיא ןופ .ק .ע .נ יד
 6 : ט'רזח'עגרעביא 1919790 ןופ רעטניוו ם'ניא ךיז טָאה סָאװ

 -וידעמ ארטסקע טריזינַאגרָא טַאהעג רהָאֹו םעד ךיוא ןעבָאה רימ,

 ןיא ,םעילימַאפ ערעייז ןוא דניורפ עקנַארק ערעזנוא רַאפ ףלוה עשינוצ
 םעד הפגמ יד .עימעדיּפע עיצנעולפנוא רעטייווצ רעד ןופ טיוצ רעד
 ןוא יו רעטכוול לעיפ ןעוועג טכַארטַאב ןיומעגלַא ןיא זיא עכלעוו ,רהָאי
 עגונווא ןעטלַאהעגנָא ןפוא ןעכולרעדווש ַא ףיוא ךָאד טָאה ,1918 עדנע
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 ערעסערג ערעדנַא עגונווא ןוא ןוא קרָאו-וינ ןיא לעיצעּפס ,טייצ ןעכָאװ

 .ןיא לעגנַאמ רעד זיא קרָאו-וינ יוװ טדָאטש ַאזַא ןוא .דנַאל ןופ טדעטש

 -עג ,עקנַארק להָאצ רעסיורג רעד בעילוצ ,סעסריונ ןוא יוװ ,םיריוטקָאד

 ,ןעפלעה וצ גיטכיוו רַאפ ןעטלַאהעג םוראד ןעבָאה רומ .סיורג רהעז ןעוו

 ,דניורפ עקנַארק ערעזנוא ןופ עגינעי וד ,ךילגעמ רָאנ זיא סע לעיפיוו ףיוא

 ןעזוד רַאפ ןעגָארקעג ןעבָאה רימ .טגיטיונעג םעד ןיא ךיז ןעבָאה עכלעוו

 םעד ןופ ןוא סעסריונ 12 ןוא םיריוטקָאד 7 ארטסקע ןופ ךרע ןַא קעווצ

 טעטסיילעג ייז ךרוד רימ ןעבָאה רַאורבעפ ןעט18 םעד זיב רַאונַאי ןעטפ8

 -וורג ַא ויב .סעילימַאפ ערעייז ןוא .ר .ַא ןופ רעדילגמימ 1098 וצ ףליה

 ןעבָאה ,טרעדָאפעג ךיז טָאה סע רָאנ ואוו טרָאד --- ייז ןופ להָאצ רעס

 .רדסכ טכענ ןוא געט 8 זוב 8 ןופ טרַאװעג סעסריונ ערעזנוא

 רעזנוא ןופ טסנעיד םוצ זַא ,ןערעוו טנעכווצרַאפ ךיוא ָאד לָאז

 -קָאד טקירטסיד רַאפ טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד ןעוועג ךיוא זיא טייברַא

 טשרע םופָא רעונוא ןיא ןערָאװעג טנעדרָאעגנווא זיא רעכלעוו ,םיריוט

 רעזנוא סיוא רימ ןעקירד טייהנעגעלעג רעד ייב ןוא .רעמוז ןעטצעל

 ,טנעמטרַאּפעד םעד ןופ עטלעטשעגנָא וד וצ ןוא עטימָאק רעד וצ קנַאד

 -עג ןָאטעג זוא טווברַא-ספלוה עטנַאמרעד יד טכיזפיוא סנעמעוו רעטנוא

 ."ןערָאװ

 עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ ןעטייהנענעלעגנא יד רעביא טציא ןוא

 .אפונ ןעדרַא ןיא ,גינייוועניא טיײברַא רעד רעביא ,ןיילַא

 "עג קרַאטש גניר רעטײברַא רעד זיא רהַאי ןופ ףיולראפ ןיא

 ןָאשנעװנַאק רעט20 רעד ברע .ןענייווצ ענייז עֶלַא ןיא ןעסקאוו

 סקעז ,רעדילנטימ דנעזיוט 80 טנַאמרַאפ ןיוש .ר .ַא רעד טָאה

 טרעדנוה יירד טימ ןָאילימ ַא ןוא סעשטנערב גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה

 .ראלַאד דנעזיוט

 ןעמונעגרעביא טָאה יז ןעוו ,עוויטוקעזקע רעד זופ עיציבמַא יד

 גיצנַאװצ עיינ רהַאי םעד ןעגירקוצניירַא ןעוועג זיא ,טמַא םעד

 יז טָאה גנוציז רעטשרע רהיא ףיוא ךיילג .,רעדילנטימ דנעזיוט

 ,עטימַאק סנַאיצַאזינַאנרַא רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער יד ןעמונעגנַא

 יז .רעדילגטימ דנעזיוט גיצנַאװצ רַאפ ןייּפמאק ַא ןערהיפוצנָא

 עימעריּפע יד רעבָא .טכיירגרעד קעווצ רחיא סיוועג ךיוא טַאװ

 .טרעטשעג טָאה ,עטייווצ יד דילכעזטּפיוה ,עיצקַאער יד ןוא

 : אפונ עוויטוקעזקע יד ןערעה ריִמָאֿל

 ,טמַא ןיא ןיירַא ןענייז רימ ןעוו ,גניטימ ןעטשרע רעזנוא ווב ,

 -ונַאגרָא רעד ןופ ןַאשיידנעמַאקער וד ןעמונעגנַא דיירפ טימ ריט ןעבָאה

 -ולגטימ עיינ דנעזיוט 90 רַאפ ןייּפמאק ַא ןעגנַאּפוצנָא ,עטומָאק סנָאיצַשז
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 -ונעג ךָאנ זַא ,טביולגעג ןעבָאה רימ .ןָאשנעװנָאק רעט90 רעד זיב רעד

 םעוו ,ןעכַאמ וצ טיירג ןעוועג ןעניוז רימ עכלעוו ,ןעגנוגנערטשנָא עדנעג

 רעבָא ךיז ןעבָאה ןעדנעטשמוא יד .רעכיורגלָאפרע ןַא ןייז טַאטלוזער רעד

 -טנָאיצַאזונַאגרָא רעזנוא זיא ןעטסקרַאטשמַא .זנוא ןעגעג טלעטשעג ךיילג

 ןוא רערהוא געיעג רעד .עיצקַאער רעד ךרוד ןערָאװעג טרעטשעג ןווּפמאק

 -צעזעג דנעגריא ןהָא ןענייז טדעטש עגינווא ןיא .ןעגנַאגרַאפ טייוו וצ

 -נַאַאב ןוא ןערָאוװעג ט'פדור'עג סעשטנערב ערעזנוא ךיוא ןעוויטָאמ עכיל

 עסיורג רָאג וד ןופ עמהַאנסיוא רעד טימ .ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז עט

 -נערב יד ןופ טיײקגיטעט-סנָאיצַאזינַאגרָא וד ןוא ןעבעל רעד זיא ,טדעטש

 עכלעזַא ביוא -- ןעגנולמַאורַאפ יד .ןערָאװעג טריזילַארַאּפ םעמכ סעשט

 ןּוא ,ןערָאװעג טכוזַאב ךַאוװש רהעז ןענייז -- ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז

 .ןיּפמאק-סנָאיצַאזינַאגרָא רעזנוא טרעטשעג לעופ ךילריטַאנ טָאה סָאד

 ,ןעלטימ עכולגעמ עלַא ןעמונעגנָא ךָאד טָאה עוויטוקעזקע רעזנוא
 .ןעטַאטלוזער עסיוועג ןעגניירב לָאז ןייּפמאק ןופ טַאטלוזער רעד זַא

 -נוא ןיא ןעבעל םעד ןעטלַאהוצנָא טכוועג ץלַא רַאפ רעהירפ ןעבָאה רימ
 -עג טרעטשעג ןענווז סעשטנערב ואוו ,רעטרע יוד ןיא ;סעשטנערב ערעז

 רימ ןעבַאה ,ןעטסערַא רעדָא ןעלַאפנָא ךרוד טייקגיטעט רעייז ןיא ןערָאװ
 וצ ייז ןופ טנַאמעג ןוא עטמַאַאב-סגנורוגער עגיטרָאד וד וצ טריטסעטָארּפ
 נַאגרָא סנערושניא רעטייברַא עלַאגעל ַא זוא .ר .ַא רעד זַא ,ןהעטשרַאפ

 .טייקגיטעטמ ןיוז ןיא ןערעוו טרעטשעג טינ ,ץעזעג טוול ,ןעק סָאװ ,עיצַאז
 "לעוורט יד טלהַאצעג ךיוא רימ ןעבָאה ,גיטיונ ןעוועג זוא סע ואוו ,טרַאד

 ינערב יד וצ .ןערָאװעג טשוניוצ ןעגַאלק ֹוד ןעניוז ווזַא ןוא ,טנעּפסקע
 עלעיצעפס עגיגווא טקושעגסיורַא ךיוא רימ ןעבָאה דנַאל ן'רעביא סעשט
 וצ ןוא ןעגיטומרע וצ ויז טכוזעג ןעבָאה רימ עכלעוו ךרוד ,ןעטפירשוצ
 ,םוטעמוא ןוא .רעדילגטימ וד ןופ קערש ןעטסוזמוא םעד ןעביירטרַאפ

 רענדער טקישעג לעיצעמט רֹומ ןעבָאה ,ךילגעמ ןעוועג זיא סע רָאנ ואוו
 א רַאפ ןערימיגַא וצ ןוא ןעקעוו וצ ךיוא ןוא קעווצ ןעבלעז םעד רַאפ
 .גנור רעמייברַא רעזנוא ןוא טפַאשרעדילגטימ רעטרעסערגרַאפ

 -יונ טינ ךיוא רשפא זוא סע ןוא ,טווקכולגעמ וד טיג ןעבָאה רימ
 ןעגעוו ןעטייהלעצנייא ףיוא ןעלעטשוצּפָא ךיז ,טכירַאב ןעזיד ןיא ,גיט
 -עג ןעטלַאהעגנָא ךָאד זיא סעשטנערב וד ןֹוא ןעבעל רעד יוזַא יוװ ,םעד

 ןערָאװעג טרהיפעגנָא ןיא ןיוּפמאק-סנָאוצַאזינַאגרָא רעזנוא ןוא ,ןערָאװ
 עניימעגלַא ןיא ויולב ןענעק רימ .ןעדנעטשמוא עטנַאמרעד וד רעטנוא
 ןופ לכה-ךס םעד ןיא ןייא טציא ךיז ןעקוק רימ ןעוו זַא ,ןעגָאז רעטרעוו
 ןנוא רַאפ רַאגָאז טרעוו ,רהָאו םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא ןעגנואוטפווא יד
 רעטסנידעבעל רעד טרָאפ ווא .ר .א רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ רהעמ ךָאנ
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 ןערעו טכַאװשעגּפָא טינ ןעק רעכלעוו ,גנוגעווַאב רעגיה רעד ןיא וורענ

 ..ןעטייצ עטסגרע יד ןיא וליפָא

 ןיא סרעטרַאשט ןענַארקעג ,ר .ַא רעד טָאה 1919720 רהַאי ןיא

 ןיא גיטכיוו סרעדנוזַאב .אטאסענימ ןוא אינרַאפילַאק ,סאסקעט

 ַא ןעוועג ןיא סָאד .עדענעק ץנַאג רַאפ רעטרַאשט רעד ןעוועג

 .רעזײװדַא לעניל םעד ןוא עטימָאק ?עניל רעד ןופ געיז רעסיורג

 ךוסכס רעמהענעגננאנוא ןַא ןעמוקעגרַאפ זיא רהַאי םעד ןיא

 סָאו ,םיכוסכס עשינַארכ ענעי ןופ רענייא -- םוירַאטינַאס ןיא

 ,יד ואוו ,סעיצוטיטסניא עשיטַארקַאמעד יד ןיא רַאפ טּפָא ןעמוק

 יד רַאֿפ ךיז ןעטלַאה ,גנולייה ןוא הור ןעכוז ןעטראד ןעמוק סָאװ

 ראפ ייז יו טא ןערהיפ דיז זומ סע זַא ,ןעניימ ןוא םיטַאבעלַאב

 .ןעגנַאל

 "קיירטס-רעננוה, א טימ ןעטכַאלפרַאפ ןעווענ זיא דוסכס רעד
 .אפוג ןעטנעיצַאּפ יד ןעשיווצ תוקולחמ ןוא

 ןייֿפַא טלאוועג טינ ךוסכס םעד טָאה עטימאק םוירַאטינַאס יד

 יד ,ק .ע .נ רעצנַאנ רעד וצ ןעבעגעגרעביא סע טָאה ןוא ןעכיילנסיוא

 -נוא וצ ,עטימַאק עלעיצעּפס ַא ןעבילקענסיוא טָאה עוויטוקעזקע

 ַא ךַאנ טָאה עטימַאק יד .טייהנענעלעננא עצנאנ יד ןעכוזרעט

 יד ןענעק עיצולָאזער ַא ןעגַארטעגסױרַא השירדו הריקח רעכילדנירג

 -לעזַא לָאמַא ךָאנ לָאז סע זַא ,טנערָאוװעג טָאה ןוא רעכַאמ-עקטָאלּפ

 טעטלַאוװרַאפ טעוו ןוא זעק םויראטינאס רעד זַא ,ןעמוקרַאפ טינ סעכ

 עכלעוו ,עטמַאַאב יד ןופ ןוא עטימַאק םוירַאטינאס ןופ רַאנ ןערעוו

 ןופ ןעצונ יד ןיא ךיז ןעפראד אפונ ןעטנעיצַאּפ יד ,ןָא טלעטש יז

 .ןעשימ טינ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעסערעטניא ענענייא ערעייז

 ינַאס ןיא טָאהעג רהַאי סָאד ןעמ טָאה תורצ רַאנ טינ רעבָא

 ,המחנ דיוא רַאנ ,םוירַאט

 -ובוו ןעגירהעי-זהעצ םעד טעװַארּפעגנ ןעמ טָאה רהָאי םעד ןיא

 ,םוירַאטינַאס ןופ םואעל
 -עג טרעייפעג זיא בוט-םוי (םואעליבוי) םוירַאטינַאס רעד

 "ןינ ,זיוה ארעּפָא ןעטעהנאמ ןיא ,טרעצנַאק ןעסיורג ַא טימ ןערָאװ

 "רעטנוא רעד ןופ טיפַארּפ רעד .,1990 ,ראורבעפ ןעט8 םעד ,קרָאי

 -עג ןעבעגענרעביא זיא (ראלַאד טרעדנוח סקעז רעביא) גנומהענ

 טָאה .ק .ע .נ יד סָאװ ,דנַאפ ראלַאד דנעזיוט ניצפופ םוצ ןערַאװ

 .תונברק-המחלמ יד רַאפ טלעמַאזענ

 "נַאזַאּפמיא דס ַא ןעוועגנ טלאוו םואעליבוי םוירַאטינַאס רעד

 טהַארדעג טָאה עכלעוו ,עיצקַאער ןופ עילַאװכ יד טינ ןעוו ,רעט
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 ראש רהיא טימ טרינַאמרַאה טינ טָאה סָאװ ,ץלַא ןעגנילשוצנייא
 ,קיזומ רעצ

 -טופוא ןַא ןעוועג זיא "דניירפ , רעמונ רַאורבעּפ-רַאוגַאי רעד
 ןענייז רעדליב ןוא ןעלקיטרַא עלַא ,רעמונ-םוירַאטינַאפ רעטרירט
 ןעסיורג םעד ןופ גנוטיידַאב רעד ןוא עטכישעג רעד טעמדיוועג ןעוועג
 .טלַאטשנַא-לייה גניר רעטיײברַא

 .ק .ע .נ רעד ןופ סעיצַאדנעמַאקער ענעדישרַאפ יד ןעשיווצ
 : ןעבענוצרעביא טרעוו ןענייז ןאשנעונַאק רעט90 רעד וצ

 וצ ,לאעדיא ןַא) רעדילנטימ עטלַא ערעזנוא רַאפ םייה ַא 4
 .(טבערטשעג ןעבָאה רעדילגטימ עטשרע יד ,ןעסייוו רימ יו ,ןעכלעוו

 רַאפ ,ךַאז ַא ךיוא) "קרָאידוינ ןיא םייה גניר רעטייברַא, ןַא (2
 ןוא ,(ןערהָאי עגידרעהירפ יד ןיא טיײברַאעג ןיֹוש טאה ןעמ רעכלעוו

 יד ןעפלעה ןוא ,טנעס 15 טימ דילגטימ ןעדעי ןעסקעט וצ 3
 א ןעפיוק ןענעק לָאז יז ידכ ,יטעיײסַאס דייא טנַארגימיא ורביח
 ,זיוה עיינ
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 ןָאשנעװנָאק (קרַאונ) עט20 יד

 טעד ,קרַאונ ןיא ,טנעפעעג ךיז טָאה ןאשנעוונַאק עט90 יר

 ,םויראטידיוא ס'רעגורק ןיא ,1990 ,יאמ ןעטפ

 ךיז ןיא טמענ ןוא קראונ ןיא רעטסערג רעד זיא לאה רעד

 -רעביא ןעוועג זיא רע .ןעשנעמ דנעזיוט ןעבלַאהטירד רעביא ןיירא

 ועמוק טלַאװעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ דנעזיוט ענינייא .,טקַאּפעג

 קירוצ ןהעג טזומענ ןעבאה ,זעדרַא ןופ נַאטסטרובעג ןעט90 םוצ

 .ןעוועג טינ ץַאלּפ ןייק ןיוש ייז רַאפ זיא סע .טשיוטנע

 1919-1920 רַאפ עטמַאאב עלַאנַאיצַאנ

 רעטערקעס לארענעשזד ,ןיקסַאב .ו ןַאמרעשט ,ןיוטשּפע .בַא

 רעטערקעס .קער ,רעטבעילעג .פ ןַאמרעשט-סייוו ,שטידוי 5

 רעזייוודא לעגיל ,ןָאדנָאל רואמ רערושזערט ,ןאמוורפ .נ

 ראטקאדער ,ןללייב ,ב ,י

 עטימַאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ ,יד

 ;עטימַאק סנַאיצאזינאנרא : עטימַאק סנעווידנ

 ןייטשרעניד .ו סָאלָאװ .ס

 לירעבע .ע ןיימשלרעּפ .מ

 שטידוי .פ ןַאמטלא .ל

 ןייטשּפע .בא לעקסַאה .מ

 וקסנירק .ב אקּפארק .ב

 : עט .םָאק טיפענעב עטימַאק םויראטינאס

 ובָאקַאי .ם ןיקסוג .ר

 גנולרעפיוה .ס ןַאמטהטָאר .ל

 ןירעּפלא .ד טרעּפלַא .ּו
 ןילייב .? ץיווָארעשָא .שזד

 רעייּפש .ז טפולק .שזד
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 ; עטימַאק לאנַאשייקוידע ; עטימַאק סיִפָא

 ןַאמפָאה .ב ןוירושוי .ח .ו

 וקסנילַאג .ל טַאלבנעזָאר .8 .שזד

 ןיגרוב .ה סמארבויא .מ
 ץוווָאקשרעה .מ ןַאמוורפ .נ

 !קצולַאט .ב .ו

 ; ןעוָאטקעריד ווא דרַאַאב .צַאנ

 .קסיוו ,יקָאוװלימ ,ןיבור .א .אֹּפ ,גרובסטיּפ ,ןיקרַא .ל

 .רמ ,רָאמיטלַאב ,ץיווָאלעּפ .א .לוא ,ָאגַאקוש ,ןָאסנענעב .ל

 .ו .ג ןילקורב ,רעלהאצעב .ל .אוו ,קלָאּפרָאנ ,סיווייד .ּמ

 .א .ר ,סנעדיווארּפ ,ןַא.טרעש ה .שוד .נ ,קרַאונ ,ןיל .ה

 .נימ ,סולאּפאעגומ ,רעווש .ד .נָאֹק ,ןעווויה-וינ ,םוור סירָאמ

 ןיעמ ,דנאלטרָאּפ ,ןַאמלווש לואס עדענעק ,ָאטנָארָאט ,ָאביר .ַא

 ָאװהָא ,דנאלווולק ,יקציניוו .ו

 : ךרַאָאב ירָאזייװדא לאקידעמ םוירָאטינַאפ

 םָאר .מ .רד ןרעּפלאה .שזד .רד

 ןיקסעּפ .ׁש .רד ןַאטרעגנוא .ם .רד

 לאהטנעזָאר .מ .רד ןאמדעורפ .נ .ט .רד

 : רראאב ירָאזייװדא לאקידעמ עניימעגלא

 גרעברעוולופ .ס .רד ןרעּפלאה .שזד .רד

 ץיווָאמווה .א .רד | ָאקנעמולק .ח .רד

 ןָאטלעג .ב .רד ןָאסירעמ .א .ו .רד
 ָאבמעד ינעפ .רד עּפסַאק .בא .רד

 וקסראב .' .רד

 טנעפעעג טָאה ,ןייטשּפע .בא ,,ק .ע .נ רעד ןופ ןאמרעשט רעד

 .ןַאשנעװנַאק יד

 ןענייז סָאװ ,ןעננולכיורטש עלַא יד ףיוא ןעזיוועגננַא טָאה רע

 הע ןעטייהקנַארק-רעדניק לעיפיוו ,,ר .ַא ןופ געוװ ן'םיוא ןעגעלעג
 רע זיא םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא ,ןעכַאמוצכרוד טאהעג טָאה
 ,םיאנוש ענייז סיעכהל וצ ףיוא .ןעסקאוועגסיוא

 -טנוזעג םלַא .ר .ַא רעד טמוק ןאשנעוונַאק רעגיטנייח רעד וצ,

 רָאפ עינרענע טימ לופ ,רוחב רעטיובעג-קבאטש ,רעטלעקיווקנע

 ,"ןעגנומענרעטנוא עכיורג
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 טיײברַא רענירהעי-ד20 רעזנוא ןופ ןעטַאטלוזער יד . . . ,

 -רעטנוא ערעזנוא עלַא . . , ,ןעננוטראוװרע עֶלַא רעבירַא ןעגייטש

 ."נלאפרע טימ ןערָאװענ טניורקעג ןענייז ןעננומענ

 -80 ַא ןעפַאש וצ רהַאי ןעזיד טעטכילפרַאפ ריז ןענַאה רימ,

 .םי טייז רענעי ףיוא עטקילנמוארַאפ יד רַאפ דנַאפ ראלַאד דנעזיוט

 גנַאל ןוש ןיא עמוס עזיד זַא ,ןעדלעמ וצ ךילקילג ןענייז רימ

 רעד וצ זעבענרעביא רימ ןעלעוו ןעצרוק ןיא ןעניטשעגרעביוַא

 ."ראלאד דנעזיוט 79 ףעילער סלעּפיּפ

 זיא סע זַא ,ןעגייצוצנא רעטשרע רעד ןוועעג זיא .ר .ַא רעד

 ןעדיימוצסיוא ןעגנוגנידַאב עניטצעי יד רעטנוא נעווסיוא ןַא אד
 : " , , . .עיּפַארטנַאליפ ןוא הקדצ

 טלהעוורע גימיטשנייא ןוא טרינימַאנ טרעוו גרעבנייוו .י

 .ןַאמרעשט ירארַארּפמעט סלָא

 קילברעביא ןעצרוק ַא טכַאמענ טָאה גרעבנייוו יו ,םעדכַאנ
 ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סאו ,ןעמרָאפער עניטכיוו יד רעביא

 ןוא סטייר ?אנריוטַארפ ןופ םעטסיס סָאד יוװ ,טייצ רעטצעל רעד

 רעשיטילַאּפ רענײמענלַא רעד וצ ןעננַאנעגרעביא רע זיא ,ערעדנַא

 5/ ; ענַאל

 -נָאק םואעליבוי עטפ0 רעזנוא זא ,טלָאװעג ווזַא טָאה לאזקוש רעד"

 ערעונוא ןעוו ,טייצ ערעטסנופ ַאזַא ןיא ןעלאפסיוא עדארג לָאז ןָאשנעוו

 -ארג ענרעזייא רעטנוא טראּפשראפ ןענייז ןעטייקכילנעזרעּפ עטסכילרעה

 ןעטערטוצסוורא טומ םעד ןעבָאה ייז סָאוװ ,דניז רעד ראפ זיולב סעט

 ןוא גילייה ןעמעלַא זנוא ייב זיא סָאװ ,עעדיא רעד ראפ ןעפָא ןוא וירפ

 -יטצעי םעד ןיא זא ,ךיז ןענָאמרעד וצ ץראה סָאד טמעלקראפ סע .רעייט

 ,גנוגעװַאב-רעטייברַא רעד ןופ ןַארעטעוװו רעטלַא רעד לָאז טנעמָאמ ןעג

 .עטרַאּפשרַאפ ןוא עטקישרַאפ יד ןעשיווצ ןייז ,סבעד .וו ןישזדוו

 -עוו ןעטלַאהעגּפָא טעוו ןָאשנעוװנָאק עטסקענ וד זא ,ןעפָאה רימָאל

 רעפמעק-סטייהיירפ יד ןוא ןעגנוגנידַאב ערעגיטסנוג ךס א רעטנוא ןער

 -ווװצ ןייז קירוצ ןעלעוו ןעסָאנעג ענעבעגרעביא ןוא עוורט ערעזנוא ןואי

 ".ןנוא ןעש

 .סבעד .וו ןישזדוי וצ ןערָאװעג טקישענ זיא עמארנעלעט ַא
 זַא ,שנואוו םעד טקירדענסיוא רהיא ךרוד טָאה ןַאשנעװנַאק יד

 ןיא ןעלָאז עטריטסערַא עשיטילַאּפ ענירביא יד טימ ןעמאזוצ רע
 : .ןערעוו טיירפַאב ןעכינ

 עמַארנעלעט ַא ןעקיש וצ ןערָאװעג ןעסַאלשַאב ךיוא זיא סע

 ןיא ןעקנַאדַאב םהיא ןֹוא ,אישזדרַאשוד ,אטנַאלטַא ,207 .רב וצ
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 טוהט רע סָאװ ,טײברַא רעד רַאפ ןָאשנעװנַאק רעד ןופ ןעמָאנ
 .ן'סבעד רַאפ

 -עגרַאפ רעסירגַאב ןעטשרע םעד סלַא טָאה ןַאמרעשט רעד
 ןופ רעטערקעס-לארענעג ןעטשרע םעד ,םיובנעגייפ .ב טלעטש
 -מערוטש טימ ןערָאװעג טנעגעגַאב זיא רעכלעוו ,םיובנעגייפ .ר .ַא
 ,ר .א רעד ןעוו ,טייצ יד טרהירַאב טָאה ,ןעטנעמסידָאלּפַא עגיד
 + ןערָאװעג טעדנירנעג זיא

 ראגָאז ןעבָאה רימ עכלעוו ןעגעוו ,ןעטיוצ טבעלרעד ןעבָאה רימ,
 טלעטשעגרָאפ ןעטיוצ עכלעזַא ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ןוא .ט'םולח'עג טונ
 ןעלעוו רשפא ,ןעבעלרעד טינ ןיוש ייז ןעלעוו רימ זא ,ןעגָאז רימ ןעגעלפ
 טבעלרעד ןעבָאה ןוולא רימ רעבָא .ןעבעלרעד ייז רעדניק ערעזנוא
 רעביא עיצולָאוװער רעלַאיצָאס רעד ןופ גנאפנָא םעד -- ןעטווצ ס'חושמ
 ןעגנולמאזראפ-ןעסַאמ ערעזנוא ויב ןעגעלפ רימ ןעוו .טלעוו רעצנאג רעד
 -ָאה ,"עיצולָאוװער עלַאוצָאס וד עבעל סע, :ןעפורסיוא גנורעטסויגַאב טימ
 -קילג רענעו ןופ ןעלארטש ענעדלָאג וד טלעטשעגרָאפ זיולב ךיז רימ ןעב
 רעדעי ויב זא ,טכַארטעגנוירַא םינ רעבָא ךיז ןעבָאה רימ ,טפנוקוצ רעכיל

 ערעווש ךרוד טציא ןעבעל רימ .'ןעהעװ, ןייז ךיוא ןעזומ "טרובעג
 רעד .ןעהייר ערעונוא ןיא ןעגנוטלַאּפש ןוא גנורעטולּפשוצ ןופ ןעטווצ
 ןוא טויקגינוואנוא ןופ טייצ ַא טבעלעגכרוד גנודנוירג ןייז ויב טָאה .ר .א
 םייצ עצנַאג וד רעבָא .גנוגעווַאב רעשוטסילַאיצָאס רעד ןוא טייקנעסורוצ
 -עגנָא ןעהיור ענעגווא ענייז ןיא .ר .א רעד טָאה ץנעטסיוקע ןייז ןופ
 -ראה ןוא תודחא ןופ טיבעג םעד ףיוא טויקגוטעט עקרַאטש א טרהיפ
 א ןופ ןעוו .גוטכעמ ןוא קרַאטש ווזא טצעו רע זיא ראפרעד ןוא ,עינָאמ
 -םוא ןוא דנוזעג טביילב ןייב רעד ןוא שיולפ קוטש ַא ּפָא ךיז טסייר סופ
 שוולפ קוטש עטעדנואווראפ סָאד ווב טיוצ עצרוק ַא זיולב טמענ ,טרירַאב
 רעדנוועג רעגוצנויא רעד טציא ןוא .ר .א רעד .טלייהרַאפ קירוצ טרעוו
 ןעלעוו ,ץנאג זיא ןייב רעויד זא .גנוגעוַאב רעמייברַא רעד ןיא ןייב
 גנוגעוװַאב רעטייברא רעד ןופ ןעלייט עגירעבוא יד ףיוא ןעדנואוו עלַא
 ".ןערעוו טלייהרַאפ לענש

 א ןיא טָאה ,.ר .ַא ןופ רעזייוודא לעגיל רעד ,ןַאדנַאל ריאמ
 : טנַאזעג סערעדנַא ןעשיווצ עדער רעלופסקורדנייא ,רעצרוק

 ווב לייוו ,סקואוו ןייז טימ ןערילוטַארג תמא ךוז געמ .ר .א רעד;
 עיצַאזינאגרָא רעטייברַא ןַא ןעוו ,רעדנואוו ַא זוא טווצ רעגיטצעי רעד
 ןערילוטַארג .ר .א רעד ךיז געמ ךילכעוטפיוה .טסקאוו ןוא טריטסיזקע
 -לעוו ראפ ןעלַאעדיא יד וצ גנובערטש ןייז טומ ןוא םוימיטּפָא ןייז טימ
 .ןערָאװעג טעדנורגעג זוא רע עכ
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 "נעט עגנוי ןענַאולימ טע'גרה'עגסווא רָאנ טינ טָאה עיצקַאער יד

 -םטיוהיירפ םעד טיוטעגּפָא ךיוא טָאה רָאנ ,רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןעש

 -רַא יד ןעשיווצ טייקגינייא ןוא טעטירַאדילָאס גוטיונ זיא סע .ףמַאק

 ".עיצקַאער יד ןעפמעקַאב וצ ודכ ןיולַא רעטייב

 -עג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ ןעמַאנ ןיא טָאה ןיקסוג .ר

 עלַא טעמב, :טגַאזעג עדעריסגנוסירגַאב ןייז ןיא ןעטפאשקרעוו

 ַא ןערָאװעג ןענואוועג ןענייז סנַאיני עשידיא יד ןופ סקיירטס

 ייס --- גנוציטשרעטנוא רעכילדניירפ זוא רעכילרעדירב רעד קנַאר

 יז ןעבַאה רעדילגטימ .ר .ַא יד סָאװ ,?עיצנַאניפ ייס ,שילַארָאמ

 ."ןעבעגעג

 -רַאפ א ןַאשנעװנַאק יד ןעסירגַאב ןעמוקעג ךיוא ןיא סע

 -סױרַא טרעוו סָאװ ,גנוטייצ ַא --- "רָאטיײּפיסנאמע. ןופ רעהעטש

 .ןעטסילַאיצַאס-רעגענ יד ןופ ןעבעגעג

 : טגַאז רע

 רעטנוא סרעגינ עלַא ןעריזינַאגרָא וצ זיא ערעזנוא עבַאגפיוא יד,

 ןופ לייט ַא ןייז ןעפראד ייז זַא ךילדנעטשרַאפ ייז ןעכַאמ ,ןָאונוו ןיוא

 -רַא עויד ןעוט רימ .ַאקירעמַא ןיא טפַאשרעטויברַא רעטריזינַאגרָא רעד

 "רע ןוא ןעפָאה רומ .?רָאטייּפיסנַאמע רעד , גנוטיוצ רעזנוא ךרוד טייב

 -םעמ .ר .א עטריזינַאגרָא דנעזיוט 80 יד ןופ רעהעטשרָאפ יד זַא ןעטרַאוװ

 ".שילַארָאמ ןוא לעיצנַאנופ ןעפלעה זנוא ןעלעוו סרעב

 -ער ,ףלאדנער .רמ ןעמוקעג ךיוא זיא ןַאשנעװנַאק רעד וצ

 טָאה רע ."רעשזדנעסעמ , ןַאגרַא-רעגענ ןעלַאקידַאר ם'נופ רָאטקַאד

 | :ןַאשנעוונַאק רעד וצ טעדנעוועג ריז

 רעגעג יד .רעגענ ןעטכַאוװרע ןופ סורג םעד ךיוא וצ גנערב ךיא

 .םקיורטס ןעכערב וצ סבעקס סלַא ןערעוו טצונַאב טציא ןיב ןעגעלפ

 םויתב-ילעב ערעייז ןופ טצונַאב ןערעוו ייז זַא ,טינ ןעהעטשרַאפ וי

 יד ןערעלקוצפיוא ,זיא עבַאגפיוא רעזנוא .ןעסערעטניא ערעייז ןעגעג

 עסייוו יד ןופ יד יוװ ,עבלעויד ןענייז ןעסערעמענוא ערעווו זא ,סרעגענ

 .עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג סָאד ךיז טָאה "רעשזדנעסעמ , רעד .רעטייברַא

 טנעטעּפמָאק טינ ןענייז רעגענ יד זַא ,טגָאז ןעמ סָאװ ,תמא טונ ןוא סע

 ,רעגעג .ןעעדיא עלַאקידַאר ןוא ןעקנַאדעג סטייהיורפ ןעמהענוצפיוא

 טנעק רהוא .ןעסאר עטקירדרעטנוא לָאמ עלַא ןענייז ,ןעדיא יו טקנוּפ

 םימ עדער ןייז טגידנע רע .ערעדנַא יוו ןהעטשרַאפ רעסעב ראפרעד ךימ

 ,"רעשזדנעסעמ , םעד ןעציטש טעוו ןָאשנעװנָאק יד זַא ,גנונפָאה רעד

 יד רַאפ רעגענ םעד ןעטיירגוציוצ ןוא ןערהעלקוצפיוא טכוז רעכלעוו

 ןופ גנואוורפַאב רעגוטליגטנע רעד ראפ ןוא ,ןעקנַאדעג טייהיורפ עסיורג

 *.טַאלק רעטייברַא םעד
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 : טלהעוורע ןערעו ןָאשנעװנַאק רעד ןופ ןערַאטערקעפ םלַא

 .18 .רב ,רעייּפש ןוא ,491 ,רב ,ןַאמסילַאט ;800 ,רב ,ןיקמאבענ

 -רע ןיא ץַאלּפ ןייז ףיוא .טרינגיזער רעטעּפש טָאה ןיקמאכעג

 ,000 .רב ,גרעגדלַאג .ה .י ןעראוועג טלהעוו

 -ַאּפמעט סלַא טָאה טַאירָאטַארקעפ ןופ גנולחעוורע רעד זיב

 ,2/8 .רב ,ןַאמלעדונ .ם טרינאיצקנופ רעטערקעס יראר

 ןעמוקעגרַאפ זיא ןַאשנעװנַאק (רעט20) רעקרַאונ רעד ףיוא

 סנערושניא רעד .,ןַאשוטיטסנַאק יד ןערעדנע ןעגעוו חוכו רעסייה א

 זַא ,טקנוּפ םעד ןערעדנע לָאז ןעמ ,טרעדַאפענ טָאה טנעמטרַאּפעד

 ןעמיטש וצ ביוחמ זיא ,ללבב טמיטש רע ביוא ,רענמעמ רעדעי

 רעייז סלא טלעטשענסיורַא ןעבַאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ יד רַאפ רָאנ

 .םוטנעגייא-טאווירפ ןופ גנופַאשּפָא יד ?לעיצ-דנע

 זַא ,ןענַאלשענרַאפ טָאה ,רעזײװדַא ?עניל רעד ,ןָאדנַאל ריאמ

 לָאז ,טייקרעכיז ס'גניר רעטיײברַא םעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא

 .ננורהעלקרעדןעּפיצנירּפ רעד ןיא טקנוּפ םעד ןערעדנע ןעמ
 .עטַאבעד עטנאסערעטניא ןא טלעקיווטנע ךיז טָאה סע

 "וקעוקע רעד ןופ ןאמרעשט רעד טָאה עטַאבעד יד טנעפעעג

 ןיא ריז ןעכַאה רעוט עדנעטיידאב עלַא טעמכ .ןײטשּפע בא ,עוויט

 ,טנילײטַאב עטַאבעד רעד
 רעד ןופ טכירַאב םעד טי עטאבעד יד רעכיא ןעביג רימ

 ; ןַאשנעװנַאק

 --- ,טגָאועג ןווטשּפע טָאה --- ,גנורעלקרע-ןעּפיצנורּפ ערעזנוא ןוא,

 רע זַא ,טגָאזעג טרעוו ,רעבמעמ םעיינ ןעדעי ראפ רָאפ ןענעוול ריס עכלעוו

 טָאה עכלעוו ווטרַאּפ ַאזַא רַאפ זיולב ןעמיטש וצ ןעטכילפראפ ךיז זומ

 טקנוּפ רעזוד .םוטנענייא-טַאװירּפ ןופ גנופַאשפָא וד לעיצדנע רהוא סלַא

 טימ .ר .א ןופ חמשנ וד ,טקנוּפ רעטסגיטכיוו רעד גנונוומ ןוומ ךָאנ זיא

 טגערפעגנָא טָאה רענַאשימָאק סנערושניא רעד ןעוו ,קורוצ רהָאי ענונווא

 .קעוקע רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ,ןָאדנָאל .געג טָאה ,טקנוּפ ןעזיד ןעגעוו

 טרהיפעגכרוד טיג טרעוו טקנוּפ רעזיד זא ,טרעפטנעעג ,טווצ רענעי ןופ

 ןָאשוטיטטנָאק רעד ןופ עבאגסיוא רעשוילגנע רעד ןיא ווא ןוא ןעבעל ןוא

 םהיא ןעלָאז ריס זַא ,רעבָא טרעדָאפ טנעמטרַאּפעד סגערושניא רעד .ָאטינ

 ןוא טלעדנַאהעג םעד ןענעוװ טָאה .וקע וד .לָאוטור רעונוא ןעלעטשוצ

 רעונוא ןופ טקנוּפ םעד טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,עטיטָאק ַא טלהעוורע טָאה

 יד ןעלעטשנעדירפוצ ןענעק ןעלָאז ריס וא ,יוזַא ןערעדנע ןאשוטיטסנַאק

 ןערילרַאפ טשינרָאג טיוצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ,סטנעמטרַאּפעד טנערושנוא

 .טָאק רעזנוא יוו םעדכָאנ רימ ןעבָאה רעדיול .ןעּפיצנירּפ ערעזנוא ְזֹופ
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 טימ ןעגינויא טנעקעג טינ ךיז ,ןָאיצַאדנעמַאקער ַא טויברַאעגסיוא טָאה

 .ןַאדנַאל .נעג

 טקנוּפ רעד ףרַאד ץעזעג םעד בילוצ זַא ,טרעלקרע טָאה ןָאדנָאל .נעג

 רעד ןיא ווו שיטסַאלע רהעמ ןערעוו טכַאמעג ןָאשוטיטסנָאק רעזנוא וצ

 .ךיוא וצ רעביא סע רימ ןעביג ראפרעד ןוא .ןָאיצַאדנעמַאקער
 ;טגָאז ןוא ,טרָאוװ סָאד טמוקַאב ןָאדנָאל רואמ .נעג

 -וצנורּפ ןייק זנוא ןופ טינ טרעדָאפ טנעמטרַאּפעד סנערושניא רעד

 .גנורעלקרעזןעּפ

 -ראפ רימ ואוו ,ןָאשוטיטסנָאק רעזנוא ןיא טקנוּפ ַא ןעבָאה רימ

 ןעבַאה רימ ,ןעייטרַאּפ עסיוועג ראפ ןעמיטש וצ רעבמעמ ַא ןעטכילפ

 -סיוא רע לָאז ןעבירשעגרַאפ יוו ןערהיפסיוא טינ ראפ זַא טקנוּפ ַא ךיוא

 ןעגנורעלקרע ןעכַאמ ןעפרַאד רימ סָאװ ,לָאמ סעדעי .ןערעוו ןעסָאלשעג

 -נוא ןופ טקנוּפ רעזיד זא רימ ןערעפטנע ,טנעמטרַאּפעד סנערושנוא םוצ

 ָאזלַא סָאװ ןצ .טרהיפעגכרוד טינ לָאמנייק טרעוו ןאשוטיטסגָאק רעז

 ?טקנוּפ ַאזַא ןעבָאה

 .ר .א רעטשרע רעד ןופ גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ ַא ָאד ךיא בָאה טָא

 םיובנעגייפ .נעג רעטבילַאב ןוא רעטלַא רעזנוא עכלעוו ,ןאשוטיטסנַָאק

 (.גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ ס'םיובנעגויפ ןַאד טריטיצ רע) .ןעבירשעג טָאה

 -וצנירּפ עזיד ןעמַאנסיוא ענוילק רַאּפ ַא טימ ןעמ טלָאװ טהעז רהיא יוו

 ןענעק רימ זַא ,טינ טסעגרַאפ .ןעמעננָא טנעקעג םָאקלָאפ גנורעלקרע-ןעּפ

 -רַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ רעדָא ןָאינוי ןייק וצ ןעכוולגראפ טינ ךיז

 ייז ןענָאק ,ןעריטסיוקע רהעמ ןעזָאל טינ ויז לָאז ץעזעג סָאד בווא .וימ

 .ןעמָאנ רעדנַא ןַא רעטנוא ןערעוו ןעפַאשַאב קירוצ ןעגרָאמ ףיוא ךיולג

 -טרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעגָארט רימ .טינ סע ןעק גניר רעטייברַא רעד

 וצ ןעביולרע טינ ךיז ןענָאק ןוא סרעבמעמ דנעזיוט 80 ןופ טייקכיל

 ןעק סָאוװ ,עזַארפ ַא רעדָא טרָאװ ַא בילוצ רהַאפעג ןיא .ר .ַא םעד ןעלעטש

 -טרַאּפעד סנערושנוא יד -- רעבעג-ץעזעג ערעזנוא ןעלעפעג טונ לָאמַא

 .סטנעמ

 :גנורעלקרע עדנעגלָאפ טכַאמ ןיקסַאב .רפ

 יד טימ ץנעדנַאּפסערַאק עצנַאג וד גידנערהיפ ,סופָא ןוא גודנעייז

 -ראפ עסיורג ץנַאג וד ךיא להיפ ,סטנעמטרַאּפעד סנערושנוא ענעדעושרַאפ

 רעזנוא טימ ןייא םוטש ךיא .ָאד זנוא ףיוא טגיל סָאוו ,טייקכילטרַאוװטנַא

 טפרַאדעג ןעמ טָאה ץעזעג ןופ טקנוּפדנַאטש ם'נופ זַא ,רעזייװדַא לעגיל

 ,ץעזעג טיול ,טינ ןענעק רימ .ןעטיוב גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ רעזנוא

 גנונווט עניימעגלא רעזנוא יוו שדעדנַא ןעמוטש ראפ רעבמעמ ַא ןעביירטש

 רעזנוא ןעכַאמ רעבָא ןענָאק רימ .ןיילא רימ ןעלדנאה ווזא ןוא ,זיא
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 עכלעוו ,ןָאיצַארַאלקעד ספַא ,לַאוטיר רעזנוא םלַא גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ
 סלא ןוא ,ןטוצוטיטסנָאק רעזנוא ןופ ןעמהַאר יד ןיא ןיירא טינ טהעג
 ,ןָאמ וצ טינ רָאג טנעמטרַאּפעד סנערושניא םעד טימ סָאד טָאה עכלעזַא
 ףילגלָאפ ןוא ,ןעליּפש טינ עלָאר ןייק רהעמ ָאד ןעק ץעועג ןופ עגַארפ יד
 ןעגעוו ,ףַארגַארַאּפ םעד ןעקעמוצסיוא םיוקגידנעוװטיונ ןייק ָאטינ זיא
 -הופנווא וד לעיצדנע רהיא רַאפ טלַאה עכלעוו ,ויטרַאּפ רעד רַאפ ןעמיטש
 .יטַארקַאסעד רעלעירטסודניא ןוא רעשיטילָאּפ רעגידנעטשלָאפ ַא ןופ גנור
 .ר .א ןופ טסייג םעד טימ ןענעכער לעיפ רהעז ,ןענעכער ךיז ןעזומ רימ
 עזיד וצ גנולעטש ןיוז םומ ןוא ןעדרָא רעזנוא ןופ סעיצידַארט יד טימ
 .ןעמעלבָארּפ

 ןָאדנָאל .רפ עכלעוו ,גנורעלקרעדןעּפיצנירּפ וד :טגָאז גרעבנייוו .רפ
 םענעזעוועג רעזנוא ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג זוא עכלעוו ןוא טריטמוצ
 ןוא טפרַאדעג טכיוליפ סע טָאה ןעמ .רָאלק טינ זוא ,םיובנעגוופ .רקעס
 -עג טינ טָאה ןעמ ןוא ןעויטרַאּפ ויווצ ןעוועג ןענייז סע ףוווו ,םווצ רענעי
 טלָאװ .ןעמיטש וצ ןעייטרַאּפ וד ןופ רעכלעוו רַאפ טקעריד ןעגייצנָא טנעק
 זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טלָאװ ,סרעבמעמ יד ןופ טסווג םעד טסואוועג ןָאדנָאל
 טייקנייר יד טיהענּפָא טָאה ,ןעבָאה רימ סָאװ גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ יד
 זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,טַאהעג טינ וז רימ ןעמלָאװ .ןעדרָא רעזנוא ןופ
 ערעזנוא ןיא סנעשיטילָאּפ ןופ טסעגנ ַא טַאהעג טנייה ןיוש ןעטלָאװ רימ
 -ַאב ןוא טינ עכלעוו םימ ןערעפּפָא טלָאװעג רעסעב טלָאװ ךיא .ןעהייר
 ןוא םינ סָאװ םימ ןערעּפּפָא טינ ובֵא ,ןַאשוטיטסנָאק רעזנוא ןופ ןעסולש
 ;גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ רעזנוא ןופ

 רעזנוא ןעטוג טימ ןעלעוו רומ זַא ;ערעוו רָאלק ָאד לָאז :סָאלָאװ
 ןעטמעק סנעטסגיגייו ןעלעװ רימ .ןעבעגּפָא טינ גנורעלקרע-ןעמוצנירּפ
 .ןהָאמ ןצ סָאד ןעגנואווצעג ןייז טולָאסבַא ןעלעוו רימ יו ,גנַאל יוזַא

 -ויז יז ןוא ןענָארנָאל קרַאטש רחעז ָאד ןעריקַאטַא דנוירפ ערעזנוא
 -נוא ןַא סָאװ ,עלָאר וד ךילטנעגייא ָאד טלעומש ןָאדנָאל .טכערעג טינ ןענ
 ןוולַא טנַאגירטנוא רעד זיא טרָאד ;עגהיב רעד ףיוא טלעיּפש טנַאגירט
 עלָאר יד ןעלעיּפש וצ ןעגנואווצעג זוא רע רָאנ ,שנעמ רעטונג ַא טפָא ץנַאג
 מרעוו םוקילבוּפ ן'ראפ םוורא טהעג רע ןעוו ,ךָאד ןוא .ןעטכעלש ַא ןופ
 רעמוג ַא זיא ןיילא רע :ןענָאדנַאל טומ זיא עבלעז סָאד .ןעורשרַאפ רע
 -עג יד ןעטוהּפָא זומ ןעמ זַא ,טגָאז רע סָאװ ,רַאפרעד ןוא ,טסילַאיצָאס
 ,טכַארטַאב עגינויא ןופ סע טרעוו ,ןאשוטיטסנָאק רעזנוא ןופ טייז עכילצעז
 .ר. א ןיא טסיוג ןעשיטסיולַאוצָאס םעד ןעכַאוושּפָא ליוו רע וַא

 ראפ עגַארפ ַאזַא ןיא ןעדער וצ רעווש ךילטנעגויא ןוא סע :טסקאב
 .ר .ַא רעד .זַא ,רעבָא סייוו ךיא .אָאל ןייק ןופ טונ ןעסייוו עבלעוו ,ןעשנעמ
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 ךיא ןוא ּםָארַא ייז טמענ ,ןעּפיצנירּפ ענויז רַאפ זיולב ךימ טריסערעטניא

 זיא ָאד .ןעריסערעטניא וצ טַאהעג טינ .ר .א םעד טימ רהעמ ךימ טלָאוװ

 רעדעי זַא ,טקנוּפ ַא ןעלעטשנוירַא ןעוואורּפ לָאז ןעמ זַא ,ןערָאװעג טדערעג

 סָאד .ןעסערעטניא רעטייברַא יד ןעגידויטרַאפ גידנעטש וומ רעבמעמ

 טעוװ סע רעוװ ,ןעדנעו ךיז טעװ סע .ןעגיוצוצ לעסיב שביה ַא ןיא

 ,ןעטוקרָאּפ ןעק סע .רערהיפ וד ןייז ןעלעוו סע רעוו ,רעדור םייב ןהעטש

 ןעשטייטסיוא ןעלעוו סאו ,ןעשנעמ עכלעזא ןייז ןעלָאז עציּפש רעד ןַא זַא

 ןעטלָאװ רימ זַא ,יוזא "ןעסערעטניא .ר .א וד ןעטערטרַאפ, רעטרעוו יד

 "גורּפ רעד ןיא ךַאז ןייק זַא ,רַאפרעד םוראד ןיב ךיא .ןעמהעש טזומעג ךיז

 .ןערעוו טרעדנעעג טונ לָאז גנורעלקרע-ןעּפיצ

 ךיז ןעבַאה סע .ןעגנוציז ייווצ ןעמונרַאפ טָאה עטאבעד יד

 ,יטנואק ןַאסדַאה ןופ ןַאמדלעפ ,ןַאמצלאז .ר : טנילייטאב ךיוא

 ןַאמהטָאר .7 ,ןַאמרענייפ .נ ,שידוי .פ ,סאסקעט ןופ רעפייש

 .ה ןוא ןַאטיוװעל .ב ,ןַאסנעוועל .מ ,ַאגַאקיש ןופ ץנעלבַאק ןוא רעט

 לָאז ןַאשנעװנַאק יד זַא ,ןעגַאלשעגרַאפ טָאה רעטצעל רעד .ןידלָאנ

 לעגיל ן'טימ ןעמַאזוצ לָאז עכלעוו ,8 ןופ עטימאק א ןעלהעוורע

 -גירּפ ַא ןעטײברַאסױא .ק .ע .נ רעד ןופ ןַאמרעשט ןוא רעזײװדַא

 ןיא ,ןָאשנעװנַאק רעד ראפ ןעניילרָאפ סע ןוא גנורעלקרעדןעּפיצ

 ןוא טסקַאב ,גרעבנייוו :ןעראוועג טלהעוורע ןענייז עטימָאק רעד

 .גרובסטיּפ ןופ סניקנעשזד ןוא ןילקורב ןופ ןאּפשנירג ,ןאמרענייפ

 ; טכירַאב ןיא רימ ןעזעל רעטעּפש

 "רע ויא סָאװ ,עטימָאק רעטפ רעד ראפ טעטכירַאב גרעבנייוו .רפ ,

 .גנורעלקרעדןעּפיצנורּפ רעזנוא ןעטייברַאוצסיוא ןערָאװעג טלהעוו

 ערעזנוא ןעניוז ךולצעזעג זַא ,ןערעלקרע סנעטשרע ָאד ליוו ךיא,

 ןַאד .1912 טייז טפַארק ןיא טינ ןיוש ןעגנורעלקרעז-ןעּפיצנירּפ עטלַא

 ןייז ןעוו ,רענָאשומָאק סנערושנוא ן'ראפ טגָאלקראפ ךיז רעבמעמ א טָאה

 -ַאק ַא רַאפ ןעמוטש רַאפ טפָארטשַאב םהיא טָאה ליוװסרעוװָאלג ןיא .רב

 טגערפעגנָא ןַאד זנוא טָאה רענָאשימָאק רעד .טַאדידנַאק ןעשיטסילַאטומ

 םהיא טָאה ,ןָאדנָאל ריאמ .נעג ,רעזייװדַא לעגיל רעונוא .םעד ןעגעוו

 ַא ןענעק לָאז סָאװ ,ַאמינ זנוא ייב זיא ץעזעג ַאוַא זַא ,טרעפטנעעג ןַאד

 טינ עכלעוו רַאפ ןעמיטש רַאפ ןעסילשסיוא רעדָא ןעפַָארטשַאב דילגטימ

 ךילצעזעג לייוו ,ראפרעד טושפ ןָאטעג ןַאד סע ןעבָאה רימ .ווטרַאּפ זיא

 .ןערהיפברוד טונ סָאד רימ ןענעק

 סָאװ ,טגערפעגנָא זנוא רענָאשימָאק רעד טָאה רהָאי ןעטצעל ךיוא

 סָאװרַאפ .ןעגַארפ עכלעזַא ןעגעוו טגָאז גנורעלקרעדןעּפיצנירּפ רעזנוא

 רימ ןעסויוו ,עגַאל ַאזַא ןיא טלעטשעג טצעי זנוא טָאה רענָאשיטָאק רעד
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 -עג רימ ,ןעבעל רימ טיוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא ךָאד טסויװ רהוא רָאנ .טינ
 -נוא יד בילוצ ןעזומ רימ זא ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא טצעי טושּפ ךיז ןענופ
 סָאװ ,ןעגנורעדנע וד ןעכַאמ .ר .ַא רעזנוא ןופ ןוווליואוו ןוא ןעסערעט
 .גנורעלקרע-ןעּפוצנורּפ רעד ןיא ,רָאפ ןעגָאלש רימ

 ןוא טינ עכלעוו ןעגעג ןענייז רימ טייוו ווו ,עלַא טסייװ רחיא
 ןעליוו רימ זַא ,ןעגידלושַאב טונ רַאפרעד זנוא טעװ רחוא = .גנורעדנע
 רימ .ןעדרָא רעזנוא ןופ טסייג ןעלעיּפיצנורּפ ןוא ןעלַאעדוא םעד ןעדַאש
 רעד ןופ קורד םעד בילוצ סע ןעוט רימ .ןעפלעה טויג רעבָא ךיז ןענעק
 -רע זנוא טעוו טייצ יד ווו לענש יוזא זַא ,ןענַאטשרַאפ טרעוו סע .טיוצ
 רימ .ןערעדנע רעמויוו גנורעלקרע-ןעפיצנירּפ יד רימ ןעלעוו ,ןעביול
 -עונוא ןופ טסויג רעד זַא ,ןהעז וצ ךַאװ רעד ףיוא ןהעטש ךיוא ןעלעוו
 .רָאה א ףיוא ןערעוו טרעדנימעג טינ לָאז ןעּפוצנירּפ ער

 -רע'ןעּפיצנירּפ עדנעגלָאפ יד רָאפ ראפרעד ָאד ךיוא ןעגייל רימ
 ;גנורעלק

 ַא םלֵא ןוא ,רעטויברַא יד ןופ עגַאל עלעירעטַאמ עטקירדעג יד,
 -נירג רעד וצ טכַארבעג ןעבָאה ,ןעטויהקנַארק עטפָא יד ןופרעד טַאטלוזער
 -נעגעג ,טייקגונויא ךרוד לָאז רעכלעוו ,"גניר רעטייברַא, םעד ןופ גנוד
 עויד ןעדוומרַאפ ןוא ןערעטכוילרַאמ גנורעלקפיוא ןוא ףליה עגיטייז

 .ןעלביא

 ןעמיוהקנַארק עטפָא ןוא טיונ ֹוד זַא ,טגווצרעביא זוא ר .ַא רעד
 ןוא ,רעטויברַא ם'נופ ןעבעל םעד ןיא ןעגנוניושרע עכולנהעוועג ןענייז

 -יטייזנעגעג רעד טומ "גניר רעטויברַא, רעד טינ ךיז טנעגונַאב רעביראד

 ןעוורפַאב ןופ עעדיא וד ןעכילקריוורַאפ וצ טבערטש רע רָאנ ,ףליה רעג

 -געמ ווא סָאד ןוא ;גנוקירדרעטנוא רעגידנעטש רעיוז ןופ רעטייברַא יד
 טכער ענייז ןעצונסווא גידנעמש טעוװ רעטייברַא רעד ןעוו ,ןַאד רָאנ ךיל
 .ןעסַאמ רעטויברַא יד ןופ ןעסערעטנוא וד ןיא רעגריב ןוא רעטויברַא סלַא

 א סלַא "גנור רעטויברַא, רעד ךיז טכַאוטַאב קעווצ ןעזיד רַאפ
 -לעה וצ טבערטש רע .גנוגעווַאב רעטייברַא רעניײמעגלַא רעד ןופ לייחט
 -ערגרַאפ ןוא ןעדנוטש-סטייברַא ערעייז ןעצריקרַאפ ,רעטייברַא יד ןעפ

 סרעבמעמ ענייז רע םעטכילפרַאפ םורַאד ןוא ,עטפניקנווא ערעייז ןערעס
 וצ ךיוא טבערטש רע .ןענָאוצַאזונַאגרָא-ךַאפ ערעווז וצ ןעגנַאלַאב וצ
 סולפנייא ןעכילטפַאשלעזעג רעייז ןעקרַאטשרַאפ וצ רעטייברַא יד ןעפלעה

 ."?סםעיצַאוינַאגרָא"רעטמויברַא עטנעקרענא יד ךרוד

 ןעראװעג טמיטשעג ןיא "גנורעלקרעדןעּפיצנירּפ, רעד ןעגעוו
 : ןעוועג זיא גנומיטשּפָא רעד ןופ טָאטלוזער רעד .לָאק-לַאר ַא ךרוד
 .ןענעגאד 4/ ןוא רַאפרעד 1



 גנור רעטוייברא ןופ עטכושעג ור 18

 רעטעּפש ןעלעוו רימ יו ,גנורהעלקרעדזעּפיצנירּפ עגיזַאד יד

 .ןעלַאפעגכרוד םודנערעפער םייב זיא ,זהעז

 ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא טָאה סָאװ ,ענַארפ עגיטכיוו עטייווצ יד

 וענייז סאו ,םיכוסכס יד ןעגעוו ןעוועג זיא ,טייצ דס ַא ןעמונראפ

 ןענייז עכלעוו ,רעדילגטימ גניר רעטײברַא ןעשיווצ ןעמוקעגרַאפ

 .ןַאסרעטעּפ ןופ זעיירעבעוו-קליס יד ןיא טניטפעשַאב

 שינַארכ ןערָאוװעג ןענייז סלעבַארט רענַאסרעטעּפ יד יו ױזַא

 יאדכ אד זיא ,טפָא ץנַאג ייז ןופ טעדייל גניר רעטייברַא רעד ןוא

 ןענייז סאו ,ןעטכירַאב יד ןופ ןעלעטש עכילטע ןעבעגוצרעביא

 ,רעהירפ רהָאי ַא טימ .ק .ע .נ רעד ןופ ןעראוועג טלעטשענוצ

 .צַאנ יד טָאװ ,ןעטכירַאב יד ןופ ןוא ,ןַָאשנעװנַאק רעט19 רעד וצ

 וצ זעבעגעגרעביא ןעבַאה עטימַאק סנעווירג יד ןוא עטימַאק .גרָא

 .ןַאשנעוונאק רעט20 רעד

 ,נ יד טָאה ("ןָאשנעװנַאק רעט19 רעד וצ טרָאּפער רהיא ןיא

 : ןעבענעגרעביא .ק .ע

 ןערהָאי עכילטע עטצעל יד רַאפ ןענויז .שוד .נ ,ןָאסרעטעּפ ןיא,

 גנור רעטייברַא ןופ טעדנירגעג ,רעּפעש ןאשיירָאּפרָאק ןעסקאוועגסווא

 ןיא ,ןעלוטש-בעוו 8 ףיוא סעסָאב יד ןעטויברַא רעּפעש עזוד ןוא .סרעבמעמ

 -בעוו 2 ףיוא זיולב ןעמ טייברַא רעּפעש ערעדנַא עלַא ןיא ןעוו טייצ רעד

 בעילוצ .סנָאונוי עגיטרָאד עלַא ןופ גנורעדַאפ ּוד זיא סָאד יוװ ,ןעלוטש

 -םעמ גניר רעטייברַא יד ןעשיווצ ןעיירעסייר ןעמוקעגרָאפ ןענייז םעד

 סעסָאב ןענייז עכלעוו ,עגינעי וד ןוא ,רעטייברַא ןענייז עבלעוו ,סרעב

 | , .רעּפעש ןַאשוירָאּפרַאק יד ןופ

 ןופ תונעט יד טרעהעגסיוא ןוא ןָאסרעטעּפ ןיא ןעוועג ןענייז רימ

 ןעועג דנעועונא ךיוא ןענייז סע ואוו ,גניטימ ַא ףיוא סרעבמעמ יד

 ןופ סנָאונוו יד זַא ,םיװַא ךיז טגייצ סע .סנָאינוי יד ןופ רעטערטרַאּפ

 וילעבָאד ייא) .וו .וז .א יד ןוא ,רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןַאקירעמַא יד

 םינ ןעק רענייק זַא ,ןָאשוטיטסנָאק רעייז ןיא טקנוּפ ַא ןעבָאה (וילעבָאד

 רעשידיא רעגיטרָאד רעד .ןעלוטש בעװ 2 ףיוא יװ רהעמ ןעטייברַא

 2 ףיוא יוװ רהעמ טייברַא סע רעוו זַא ,סולשַאב ַא טָאה .ּפ .ס שטנערב

 רעדילגטימ יד .שטנערב ןופ ןערעוו ןעסָאלשעגסווא לָאז ,ןעלוטש בעוו

 טרעטיברע רהעז ןענייז ,רעטייברַא ןענייז עכלעוו ,גניר רעטייברַא ןופ

 רעד ןופ םעטסיס רעויד בילוצ לייוו ,סעסָאב ןָאשיורָאּפרַאק יד ןעגעג

 .רעטייברַא יד ןופ גנוגיטפעשַאב לעטירד ַא ןעמונעגקעווַא טרעוו ,טייברַא

 .1919 יַאמ ,"דנוירפ, (*



 19 מיר רעמווברא ןופ עטכושעג וד

 רעטויברא רעדעו זא ,םולשַאב א ןעבָאה םעשטנערב .ר .א רענַאסרעטעמ עכנַאט

 ןערעוו טפָארטשַאב לָאו ,סָאב ןאשוורָאּפרַאק א ןוא רעצלעוו ,רעכמעמ ניר

 בעװ 8 ףיוא רעדיוו טייברא רע ביוא ,רַאלָאד 28 טימ לָאמ עטשרע סָאד

 09 טימ לָאמ עטירד סָאד ,ראלָאד 20 טימ לָאמ עטיוווצ סָאד ,ןעלוטש

 רַאפ זיא ןעלוטש-כעו 8 ףיוא ןעטייברַא ןעגעוו ענגַארפ וד .ראלַאד

 יד ווא טצעי רונ .רהָאֹו עכילטע עטצעל יד רַאפ םעלבַארּפ ַא ןַאסרעטעפ

 ןענייז רעדולגטיט גניר רעטייברַא יד ,ןערָאװעג טפרַאשרַאפ רהעמ עגארפ

 ךילדעש טושפ זיא ןעלוטש בעוו 8 ןופ םעטסיס ֹוד זַא ,גנונוומ רעד םימ

 .רעפעש עגירעבוא עלַא ןופ ןעגנוגנידַאב םטיוברַא וד רַאפ

 ןערָאװעג ןעפורעגסיורַא ךיוא זיא םידדצ עדייב ןופ עמימָאק א

 -רַאפ וד .עטומָאק סנָאיצַאזיגאגרָא רעלַאנַאיצַאג רעד ןופ גנוטומ םוצ

 -רעטעפ ןוא זא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה סעסָאב ןַאשיירָאּפרַאק וד ןוֿפ רעטערט

 ףיוא ךָאנ ןעטייבױא רעטייברַא ואוו ,רעּפעש עלעיפ ןַארַאפ ןענויז ןַאס

 טינ לייורעד ךָאנ ןעבַאה סנָאינוי עגיטרָא יוד זַא ;ןעלוטש בעוו 4 ןוא 8

 -םיט לוטש בעוו 8 יד ןעפַאשוצבָא יו ןעלטימ עגנערטש ןייק ןעמונעגנָא

 ןייק ןוא ןָאינוי ןייק זַא ,שוועג זיא הנעט רעווז .רעּפעש עלַא ןוא םעט

 ,ןיילַא םעסָאב רַאֿפ םלור ןייק ןעכַאמ טיג ןָאק ןָאוצַאזינַאגרָא-רעטויברַא

 גיטליג ןעניוו טגָאוּנו יד ןופ סלור יד זא .ןעטייברַא ןעלָאז ייז יוװ

 ןעבָאה ייז .ןיילַא סעסָאב יד רַאפ טינ רעבָא ,רעטייברא וד רַאפ זיולב

 יד ןעוועג ןענייז סעסָאב ןָאשוורָאּפרַאק עטסרהעמ יד זַא ,טעטוודעגנָא

 רעשיטסילַאוצַאס רעד ןיא ןוא סנָאינוי יד ןֹיא סרעבמעמ עטסניטעהט

 רעטייברַא רעד ןיא טייקגיטעהטפ רעויטקַא רעייז בעילוצ ןוא ,ויטרַאּפ

 ןוא ,ןערָאװעג ט'ףדור'עג סעסָאב וד ןופ רעמיא ייז ןענייז ,גנוגעווַאב

 .רעּפעש ןָאשוורָאּפרַאק ןענעפע וצ ןעגנואווצעג ןעוועג םורַאד ןענויז

 -רעביא ךיוא ןעבַאה סעסָאב ןָאשיירָאּפרַאק יד ןופ רעמערטרַאפ יד

 -ַאב ןערעוו סע ואוו ,רעפעש ןאשיירָאּפרַאק עגינעי וד ןוא זַא ,ןעבעגעג

 .ןעלומש בעװ 9 ףווא זיולב רעטויברַא יד ןעטיוברַא ,רעטווברא טגיטפעש

 ןערעדַאפוצפיוא ,ןעוועג זיא ןויטוקעזקע רעד ןופ סולשַאב רעד

 םייב ןעטויֿברַא עכלעוו ,ןָאטרעטעּפ ןיא טרעבמעמ גניר רעטיוברַא עלַא

 ראפ רעדָא ךיז ראפ ןעצ 'ברא ייז וצ ,דעושרעטנוא ןהָא ,דיירט רעבעוו

 -רעמעמ רעד ןופ סנַאש / !גער ןוא עטולשַאב עלַא ןעמוקוצכָאנ -- םענעי

 4 ".טנָאונוי רעבעוו רענָאס

 ןַאסרעטעּפ ןופ סעשטנערב גניר רעטייברא יד ןיא םיכוסכפ יד

 -רַאפ רהעמ ץלַא רעטייוו סאו 1920-1919 רהאי ןיא דךיז ןעבַאה

 "רַא ןעשיוצ ףמאס אש טלעקיווטנע טושפ ךיז טָאה םע ,טפראש

 ,םיתב-ילעב ןוא רעטייב



 ומֹור רעטווברא ןוֿפ עטנושעג וי 700

 רהיא ןיא ןינע םעד ןענעוו טלהעצרעד עטימָאק .גֹוֵא .צַאנ יד

 ; טרַאּפער ןעכילרהעי

 .רב ןעזעלוצפיוא ןעגנואווצעג ןעוועג רימ ןענויז ןַאסרעמעּפ ןיא,

 וצ ךיז טָאה ןושוד טַאנָאמ ןיא ;טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ טָא ןוא .9

 -רעבעוו רענָאסרעטעּפ לחָאצ עסיוועג א ןופ עטימַאק א טעדנעוועג זנוא

 ןעלהיפ ייז זַא ,גנורעלקרע ןַא טימ ,.ר .א ןופ רעדילגטימ ,םיתב-ילעב

 -רַא-רעבעוו ֹוד טימ ןעמַאזוצ סעשטנערב יד ןיא םעוװוקַאב רָאג טינ ךיז

 ,םיתב-ילעב ןופ .רב רעדנוזַאב ַא ייז ןעגנַאלרַאפ םורַאד ןוא ,רעטייב

 טע סרעבמעמ ןערעוו וצ ןעביולרע סנעטסגינייוו ייז ןעלָאז רימ רעדָא

 -רעבעוו ןופ בָאלק ַא סלַאפנעדעי וצרעד ןעבָאה ייז יוװ יוזַא ןוא ,שודרַאל

 רימ .דנעלעטשנעדירפוצ ןייז ייז רַאפ סָאד טעװ ,ןָאסרעטעּפ ןוא סעסַאב

 ןייק טכַאמעג טינ טרעוו .ר .ַא ןיא שטָאכ זַא ,טרעפטנעעג ייז ןעבָאה

 -ַאמ ַא ןיילַא זיא רע לייוו ,רַאפרעד זיולב דולגמימ ַא ןעגעג גנוצעזסיוא

 סעסָאב ערעדנוזַאב ןייק רעבָא רימ ןענעק ,ךַאפ ןייז ןיא רערושטקעפונ

 .ןעביולרע טינ סעשטנערב

 רעדיוו ךיז ןעבָאה ,רעבמעווָאנ ןוא גניטימ .זקע םעד ייב ,רעטעפש

 -רע טָאה ,100 .רב ןופ ענייא :;ןָאסרעטעּפ ןופ סעטימָאק 2 טעדנעוועג

 -?עב ןוא רעטייברַא ןעשיווצ .רב רעייז ןיא םיכוסכס ֹוד זַא ,טרעלק

 ןעטלַאהוצּפָא ךילגעמנוא זיא סע זַא ,טייוו ֹוזַא קעוװַא ןיוש ןענייז םיתב

 ,טגנַאלרַאפ םורַאד ןעבָאה ּויז .גנונדרָא רעדנעסַאּפ ןיא גנולמַאזרַאפ ַא

 סָאװ ,ןהעז וצ עטימָאק עלעיצעּפס ַא ןעקיש ןיהַא לָאז .זקע .צַאנ וד זַא

 עטייווצ ַא .טייהנעגעלעגנַא רעד ןיא ןעלדנַאה וצ ןוא רָאפ טמוק טרָאד

 יד זַא ,טרעלקרע ייברעד טָאה -- .מָאק .טסיד רענָאסרעטעּפ רעד ןופ ---

 ןיא טציא ויא ,סָאמ רערענעלק ַא ןיא לעסיבַא רשפא רָאנ ,עגַאל עבלעז

 טסנרע עגַאל עזיד ףרַאד .וקע וד זא ןוא ,סעשטנערב ךענָאסרעטעּפ עלעופ

 ךיוא םיוועג ןעק 192 .רב וצ תוכיוש ןיא גנולדנַאה וד .ןעטכַארטַאב

 .סעשטנערב ערעדנַא וד ןוא םוכוסכס וד ףיוא גנוקריוו עשביה א ןעבַאה

 -עג ןעבעגעגרעביא עגַארפ וד ןוא .זקע רעד ןופ סולשַאב םעד טיול

 גניטימ לעשעּפס ַא ןעפורעג ןעבָאה ריס .עטימָאק רעזנוא וצ ןערָאװ

 ייז ןעכלעוו ייב ,רעטערטרַאפ ערעזנוא טקישעג ןיהַא ןוא 109 .רב ןופ

 :לכה ךס ןעטרעוװסנערעיודַאב ןעדנעגלָאפ ןענופעגסווא ןעבָאה

 -צעל וד ןיא ןענייז עכלעוו ,סעסָאב-רעבעוו להָאצ עדנעטיידַאב ַא

 יװַא םינ ןיוש ךיז ןעלהיפ עכלעוו ןוא ןעסקַאוװעגסווא רהָאי רַאּפ עט

 ןעפַאשַאב ךיז ןעבָאה ,,רעדילגטימ רעטייברַא יד ןעשיווצ ?םעווקַאב,

 קעווצ םעד טימ ,אפוג .רב .ר .א םעד ןיא עץיצַאזינַאגרָא ענעגייא רעייז

 .רב ןופ טסויג .ר .א ןעכילרעה ןעלַאטנעמַאדנופ םעד ןעביירטרַאפ וצ
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 רעיוז ןוע רוטַאטקיד יד ןעשרעה טרָאד ןעוָאל וצ םעד טאטשנָא ןוא
 -ָאב ןעכילרעסיוא רעווז ןופ טסייג םעד טיול עיצַאזינַאגרָא רעכילרעניא

 .ן'טסַא סרערושטקעפונַאמ רעדָא ,בָאלק"טעמ

 עטיולרעשמ עטלהעוורע טימ ןעגניטימ יד וצ ןעמוק טגעלפ ןעמ
 -עלפ רָארעט ןעגידנעטש רעייז קנַאד ַא ןוא ,עסילשַאב עגיטרַאפ טימ ןוא
 יד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ יד ןעזָאלרַאפ רָאג רעטייברַא יד ןופ עלעיפ ןעג
 רעקרַאטש ךָאנ ןערעוו טגעלפ סעסָאב יד ןופ טעטורָאיַאמ עטריזינַאגרָא
 עדעי רעדרָא רעסיוא 'ןעלור, טושּפ ןעגעלפ עטיילרעשט ערעייז ןוא
 -לעװ ,עגַאלק עדעי רעדָא ,ןעצרַאה םוצ ןעוועג טינ ויז זיא סָאװ ,עגַארפ
 .ןעסערעטניא ערעייז םומ טמוטשעג טינ טָאה עכ

 ענַאל רעד ןופ טייקטסנרע יד טצַאשעגּפָא טָאה עטימָאק רעזנוא
 טשרעוצ ןעבָאה רימ .ןערעוו וצ רוטּפ רהיא ןופ ווו געוו ַא טכוזעג ןוא
 -"תיבהילעב רעד ןופ סרעסיפָא טּפווה יד ,רעדילגטימ 7 וַא ,ןעסָאלשַאב

 .שודראל טע סרעבמעמ סלַא ןערעוו טרירעפסנארט ןעלָאז ,עיצקַארּפ רעש

 .רב ןיא ץיצַאזינַאגרָא רעייז טעוו םעד ךרוד זא טביולגעג ןעבָאה רימ

 טָאה .רב רעייז ןופ גניטימ ןעטייווצ ַא ויב .ןערעוו ןעכָארבעג זיינוליוט
 רעונוא ןופ קעווצ םעד טכַאמעג רָאלק ווז רַאפ רעטערטרַאפ ַא רערעזנוא
 רעייז ןופ ץנעטסיזקע יד ביוא זַא ,טרעכיזרַאפ ייז ןעבָאה רימ .סולשַאב

 יד ריס ןעלעוו ,ןערעוו ןעבעגעגפיוא םעוו עיצַאזינַאגרָא רעכילרעניא

 -לעז רעד רעבָא ביוא ,,רב ןיא קירוצ ןעמהענוצניירא ןעביולרע עבלעז

 רימ ןעלעוו ,רעטייו ףיוא ןעטלַאהנָא טעוו רָארעט רעטריזינַאגרָא רעב

 .ןעמהענסיורַא .רב ןופ רערעטש ערעדנַא וד ךיוא

 םעד ךָאנ רעבָא זיא עיצַאוינַאגרָא סעטָאב רעד ןופ ףמַאק רעד

 -נוא ןופ עסילשַאב ענייק זַא ןעוועג זוא הנעט רעייז ,רעטייוו ךָאנ קעווַא

 -םימ 7 יד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןענעקרענַא טםינ ויז ןעלעוו עטימָאק רעז

 ןעמ טגעלפ ,.רב ןופ ןערָאװעג ןעמונעגסיורַא ןענייז עכלעוו ,רעדילג

 "רעד טינ ןפוא ןעזעילַאדנַאקס ַא ףיוא ןוא ןעגניטימ וד וצ ןעמוק ץלַא

 .ןערעוו ןעטלַאהעג רַאגָאז ןעלָאז ןעגניטימ יד זַא ,ןעזַאל

 טנעקעג טיג געוסיוא רענַא ןייק םורָאד רעטעּפש ןעבָאה רימ

 רעד ןוא טווולעגפיוא ןעצנַאגניא 199 .רב םעד ןעבָאה רימ ןוא ןענופעג

 -ונַאגרָא זנוא ןופ טצעלוצ זיא רעדילגטימ ערעייז ןופ לייט רעטסערג
 (*.491 רעמונ םעד רעטנוא ,שטנערב םעוונ ץנַאג ַא ןיא ןערָאװעג טריז

 םעד םורַא טָאה עטימַאק סנעווירנ יד זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 ,טייברַא לעסיב שביח ַא טַאהעג ךיוא ףמַאק

 ,1990 ,יַאמ ,"דנוורפ, (*
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 ;טכירַאב רהיא ןיא רעביא טיג יז סאו סָא

 סלעיּפַא ןוא ןעגַאלק ןעמוקעגרָאפ ןענייז .שזד.נ ,ןָאטרעטעּפ ןיא,

 ןופ םָארַא טינ סלעיּפַא עויד ןענייז רֶהָאֹי ןעצנַאג ַא ."לייסלָאה, ןיא

 ןיא ןעטכירַאב עכילטַאנָאט יד ןיא ןהעז טעוו רהיא יוװ ,גנונדרָא סעגַאט

 וצ :סעדנעגלָאפ םוא ןעצרוק ןיא טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ."דנוירפ,

 רע ןעדנוטש לעיפיוו ןעטויברַא וצ טכער סָאד .ר .א ןופ רעבמעמ ַא טָאה

 ר אפ טייבוא רע ןעוו ,ליוו רע ןענישַאמ לעיפ יװ ףיוא ןוא -- ליוװ

 ?רעטייברַא עדמערפ ןייק םינ טגיטפעשַאב ןוא ןילַא ךיז

 -וורג ַא ןיא טגיטפעשַאב סרעבמעמ ערעונוא ןענייז ןַאסרעטעּפ ןוא

 "עוו ַא רָאמ סלור ןָאינוו יד טיול ואוו ,טדיירט יירעבעוו יד ויב להָאצ עס

 יד .ןעלוטש-בעוו ייווצ ףיוא יו רערהעמ ןעטייברַא םינ רעטייברַא רעב

 טינ ןעבָאה ,ךַאפ ןעויד ןיא סלַאנָאשיינרעטניא 8 וד ןופ ןָאשוטיטסנַאק

 טינ ןערָאט רעדָא ןעגעמ ייז ןעכַאז עכלעוו ,םיתב ולעב רַאפ סלור ענייק

 ןעצנַאג ןיא סָאב ַא טָאברַאפ ןָאינוי סרעטנויפ וד לשמל יוװ יוזַא ,ןָאמ

 .ןעמייברַא וצ

 ןעגנַאפעגנָא ןָאסרעטעּפ ןוא סרעבמעמ עלעיפ ןעבַאה רהָאי ןעטצעל

 -העלקרע ייז ווו .סרענטרַאּפ טימ רעדָא --- ןוילַא ,ךיז רַאפ ןעטייברַא וצ

 ןופ םעטסוס טסול-קעלב רעד ןוא סקיורטס ענערָאלרַאפ יד ןעבָאה ,ןער

 ןעבָאה ,רעגנַאפנָא גידנעייז .וצרעד ןעבירטעג יוז ןעטנַאקירבַאפ וד

 ןהעועג טינ ןעבָאה ויז ןוא ןעלוטש בעוו 28 ףיוא ןעטייברַא ןעמונעג ייז

 יד .ןוילַא ךיז רַאפ ךָאד ןעטייברַא ייז לייוו ,םעד ןיא ןעכערברַאפ ןייק

 -ָאה ,טייליןָאינוי עיירט ָאד ןענייו סע ואוו ,ןָאסרעטעּפ ןיא סעשטנערב

 עיינ יד ןענראוו וצ ןעסָאלשַאב ןעבָאה ןוא ,ןעמונעגפיוא עגַארפ וד ןעב

 סע לייװ ,סמול 8 ףיוא ןעטייברַא ןערעהפיוא ןעלָאז ייז ,םיתב-ילעב

 "רע ןעבָאה םותביילעב ֹוד .רעפעש יד ןיא טייברַא רעייז קעוַא טמענ

 ןיא ןעשימוצנוירַא ךיז טכער ןייק טינ ןעבָאה סעשטנערב ּוד זַא ,טרעלק

 טימ טרעפטנעעג ןעבָאה סעשטנערב ֹוד ןוא סענויב עטאווורפ ערעייז

 ,.לָאד 80 טימ ערעדנַא ,.לָאד 99 טימ ערעדנַא ,סרעבמעמ עזיד ןעפָארטשַאב

 -ָאק רעזנוא וצ ןערָאװעג טכַארבעג ויא ףָארטש רעד ןעגעג סלעוּפַא ןוא

 יד יװ ,םוג יוזַא ,ןָאסרעטעּפ ןיא סעטימָאק טקישעג ןעבָאה רימ .עטימ

 רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,עטימָאק סנָאוצַאזינַאגרַא

 טריציפידָאמ ,סולשַאב רעונוא .טקנוּפדנַאטש-סנָאוצַאזינַאגרָא ןופ עגַארפ

 רימ ןענייז פיצנירפ ןיא :טעטיולעג טָאה ,.וקע רעניימעגלַא רעד ייב

 ןעוו ,סמול 8 ףיוא טצעי ןעטייברַא עכלעוו ,יד ןוא םעטסוס םול 9 ַא רַאפ

 .ןעטויברַא טינ רעטייוו ןעלעוו ייז זַא ,ןערהעלקרע ךילטּפירש ןעלעוו ייז

 ףָלרטש וד ןעמענרעטנורַא סעשטנערב יד ןעלָאז ,טמול 9 ףיוא יװ רחעמ
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 וצ ןעמוקעגנָא ןענייז סע .סרעבמעמ עדנעהעטשטוג רַאפ ןעכַאמ ייז ןוא

 -עג ןיוש ןוא עטפָארטשַאב יד ןופ ןעגנורהעלקרע עכלעוַא 90 םורַא זנוא

 רעד ןופ סולשַאב םעד רעטנוא ךיז ןעפרַאוװ ויז זַא ,סרעבמעמ ענעכַארטש

 םעד ןעמוקוצכָאנ טגַָאוטנע ךיז סעשטנערב ֹוד רעבָא ןעבַאה ,רעדייל .וזקע

 ןיא .ןעטמייטסניאער ןצ ייז טגַאוטנע ךיו ןוא .זקע רעד ןופ סולשַאב

 עצנַאג יד ןעניפעג ךילניישראוו רהיא טעוװ .זקע רעד ןופ טכירַאב םעד

 טנעכערראפ סרעבמעמ עזיד ןענייז עלייוורעד ,סעסייק עווד ןופ גנולדנַאה

 ".שודרַאל טע סרעבמעמ סלַא םיִפָא ןיא

 גנלעטש יד ,לייטרוא רהיא ןעבענעג טָאה ןָאשנעװנַאק יד

 סנעווירג רעד ןֹופ ןעסולשאב יד ןוא עטימַאק ,גֹרָא .צַאנ רעד ןופ

 -עג ןעסייהענטונ ןענייז ןָאסרעטעּפ ןֹופ םיכוסכס יד עגונב עטימַאק

 ,ּםיצנירּפ םעד טלעטשעגטפעפ ןַאשנעוװנַאק יד טָאה טימרעד .ןעראוו

 ,ננאל יוזא רָאנ טעדלודענ םיתב-ילעב ןערעוו גניר רעטיײברַא ןיא זַא

 ,רעטייברַא יד טימ טקילפנַאק ןיא טינ ןעמוק ייז זיב

 ןַאשנעװנַאק יד ןעסירנַאב ןעמוקענ ןענייז עכלעוו ,יד ןעשיווצ

 רעשידיא רעד ןעװעג ןענייז ,ןעננוציז ענידרעטעּפש ערהיא ףיוא

 ןוא ,דנַאברַאפ רעניַארקוא ןופ ןעמַאנ ןיא ,רעלדַא .פ ,י רעלעיּפשיוש

 ."סטרעוורַאפ , ןופ רַאטקַאדער ,ןַאהַאק ,בַא

 -אלּפא עדנרעיוד ,עקראטש טימ ןעמונענפיוא ןערעוו עדייב

 ,ןעטנעמסיד

 :גנוסירנַאב ןייז ןיא טגָאז ןַאהַאק .בַא

 לָאמ עלַא ךיוא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןעלָאהרעדיוװ זיולב לעוװ ךיא,

 .ו .ז .א ,גולק םיוז רהוא ,סוורג טייז רהיא ,ןהעש טייז רהיא ;טגָאזעג

 בָאה ךיא סָאװ טקנעדעג רהיא ביוא ,ןוולַא ךייא טנָאמרעד עגירעביא סָאד

 .םגָאזעג לָאמ עלַא

 -נעגלָאפ סָאד ףיוא טייקמַאזקרעמפיוא רעייא ןעהיצ רעבָא ליוו ךיא

 רעווא .טייקשיטקארפ רעייא ןיא טגיל טייקגיטכיוװ עצנַאג רעווא :עד

 ןייר ַא זוא טנעמַאדנופ רעווא .ךַאזווב ַא זיא טייז עגיד'תוינחור

 רעבירַאד ןוא ,סוורג רהוא םייז רעבירַאד ןוא ,רעשימָאנַאקע-שיטקַארּפ

 .רהיא טסקַאוװ

 ךווא ךיא לע ָאד ןוא ,ןעטסילַאיצָאס עלַא ךיוא ךָאד טייז רהיא

 ,ןעלַאקידַאר ןוא ןעטסילַאוצָאס עשידיא ,רימ .רעטרעוו רַאּפ ַא ןעגָאז

 -רַאפ םלוע רענַאקירעמַא רעסיורג רעד זַא ,ןעדערנייא טינ ךיז ןערָאט

 טיט ןעמונעג טינ ןערעוו ןעסַאמ רענַאקירעמַא עסיורג ֹוד .זנוא טהעטש

 ײיז ןיא ןעבָאה ןוא חכב ןענייז ייז זַא ,תמא וויא סע .ןעוארפ ערעזנוא
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 ַא ןעבַאמ ןוא סיוארָאפ קור ַא ןעבעג וצ ךיז לָאמַא ןעטפַאשנעגייא ּוד

 ןענייז רעדייל רעבָא .טֹויצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא שינערעקרעביא עצנַאג

 סָאװ ,סעלַא וצ ביוט ןוא ּפמעט אקירעמַא ןיא ןעסַאמ עסיורג יד טציא

 -צולָאװער ןייז טיג ןעליוו ייז .טיג זנוא ןהעטשרַאפ ייז .ןעגָאז רימ

 ".ףוש רעד טינ יו טשטעווק סע לייוו ,רענָאי

 ןוא דנַאלסור ןעשיווצ לעלַארַאּפ א ךרוד ןַאהַאק .בא טרהיפ ַאד

 "נידַאב יד ןיא דעישרעטנוא ןעסיורג םעד ןעוייוואב וצ ,אקירעמפא

 : סערעדנַא ןעשיווצ טגָאז ןוא רעדנעל עדייכ יד ןופ ןעגנוג

 -געיו ןעוועג רערהיפ ערענָאיצולָאװער יד ןענייז דנַאלסור ןוא,

 טָאה טנעמָאמ רעד סָאװ ,סָאד ןהָאטעג ןעבָאה ייז לייוו ,סנעטשרע :ךייר

 -וצ ןעבָאה ייז סָאװ ,םעדכרוד ןוא .םולש דלַאב גידנעסילש ,טרעדָאפעג

 רעד .ּפלַא ןעוועג טינ ךָאנ רעבָא זיא סָאד .םירעווּפ יד וצ דרע טליימ

 סָאװ ,סָאד זיא ,עיצולָאוװער רעד ןעפלָאהעג טָאה סָאװ ,טקנוּפ רעטסגיטכיוװ

 טרעהעגפיוא ןעבָאה ןעקַאזָאק -- .ןעסיש טרעהעגפיוא טָאה רעטילימ יד

 עיצקַאער יד ואוו ,ָאד עגַאל וד רעבָא ןיא ןעדישרַאפ יו .ןעסיש וצ

 ךַאלקיטש ףיוא ןעסיירוצ ןעטַאדלָאס ואוו ןוא ,ךילקערש יוזַא טעוועשוב

 רימ .ןעגנולמַאורַאפ עלַאקידַאר ןערעטשוצ ןוא ןעגנוטויוצ עלַאקידַאר

 ןוא שיטקַארּפ ןעלדנַאה ןוא ןעגנוגנידַאב וד ֹוצ ןעסַאּפוצ ָאד ךיז ןעוומ

 ".גוטפנוינרַאפ

 טימ ףוג ַא טָאה .ר .ַא רעד זַא ,ןַאהַאק ,בא טנַאז סולש םוצ

 ,םיוַאב רעשימַאנַאקע-שיטקַארּפ רעזנוא זיא ףוג רעד .המשנ ַא

 -קריוורַאפ רעד וצ ןעבערטש סנעמעלַא רעזנוא זיא המשנ יד ןוא

 עדייב טירנַאב ךיא -- .קנַאדעג ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןופ גנוכיל

 ."חמשנ רעד טימ ףוג םעד ,ערעייא ןעלייט

 ןעוועג זיא סעטימָאק עלַאנַאיצַאנ יד ןופ ןעטכירַאב יד ןעשיווצ

 -ַאס רעד ןופ ןַאמרעשט ,ןיקסוג ,ר ןופ טכירַאב רעד דנערהיר רהעז

 .עטימַאק םוירָאטינ

 ַא ןעוועג טּפיוהרעביא זיא ןעטאנַאמ עזיד ןיא גנומיטש יד

 -רַאפ עטימַאק םוירַָאטינַאס יד טָאה רהַאי םעד ןיא .עטקירדעגנ

 ןיא זיא רע .ר .ַא ןופ רעוט רעוויטקַא ןַא ,ץיוװַאלרעּפ סקאמ ןעריול

 -עג ןעבָאה ןעטַאגעלעד עלא .רערושזערט רעד ןעוועג רהַאי םעד

 .ןעקנעדנא ןייז טרהע

 ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז ייז ױזַא יו ,טלהעצרעד טָאה ןיקסונ

 ייז ןעבַאה סָאד .םוירַאטינַאס ןופ ןעטנעיצַאּפ 8 ןעסילשוצסיוא

 רעדנַא ןייק רעבָא ןעבָאה ייז .ןעצראה ןיא גָאטהעװ א טימ ןהָאטענ

 -ןצפיוא ידכ ,ןהָאט טזומענ סָאד ןעבַאה ייז .טַאהעגנ טינ הרירל

 .םוירַאטינאס ןיא גנונדרַא ןוא ןילּפיצסיד ןעטלָאה
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 -ראפ טלאמעד ןיוש ןענייז יײטרַאפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא
 ןוא .לעגילפ ןעטכעו, םעד ןעשיווצ ןעגנובייר עסיורג ןעמוקעג
 ,"פעגילפ ןעקניל,

 -ּפִא ןַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע יװ ,טָאהעג ןעבַאה תוקולחמ יד
 .י ,רעטערקעס-לארעגעג רעד .,ד .ַא ןופ סעשטנערב יד ןיא גנַאלק
 ןאשנעווטַאק רעקראונ רעד ףיוא טרַאּפער ןייז ןיא טָאה ,ןיקסַאב
 .גניר רעטייברא םעד ןענידעש תוקולחמ יד טָא טייוו יו ,ןעזיוועגנַא

 ךיז ןעזַאל סָאװ ,רעדילגטימ יד ןענעוו טדערעג טָאה רע ןעוו
 : טגאזעג רע טָאה ,ןעכיירטש

 ןערידוטש וצ סעשטנערב ֹוד רַאפ טנַאסערעטנוא רעבָא זוא סע;
 ןופ רעדילגטימ עטלַא ןענייז ענעבַארטשעג וד ןופ עלעיפ זַא ,טקַאפ םעד
 ןעטכארטנוירַא ךיז טפוַאד רהוא .עטַאריוהרַאפ לעטמירד ַא יוב ןוא .ר .א
 .ר .א ןיא רהָאו 1018 ןיוש ןענייז עגעכָארטשעג עגונווא .םעד ןוא

 ,סעשטנערב רעדָא .רב ןופ .רקעס םווב םעד ןעגעוו טגערפעגנָא בָאה ךיא

 ײרָאפ ןעגעלפ ןעגנוכוורטש וד ןופ עטסרהעס ֹוד וַא ,ןענופעגסיוא בָאה ןוא

 .שטנערב ןיא תוקולחמ בילוצ ןעקוק

 .צָאס רעד ןיא עטכער ןוא עקנול יד ןעשיווצ ןעגנוטוורטש יד
 ןיא ,עדענעק ןיא .טכיוניה רעד ןיא ןעפלָאהעגסיורַא זנוא ןעבָאה ויטרַאּפ
 וד ןופ .רב סלַא ךיו ןעסילשנָא טלָאװעג .רב ַא טָאה ,לעטדעטש ןיילק ַא
 ןעק ךַאז ַאזַא זַא טרעלקרע ,ךיז טהעטשרַאפ ,ויז ןעבָאה רימ .ּפ .ס עקניל
 .ןצ טינ טכער ןייק ןעבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד טושּפ ,ןערעוו ןָאטעג טינ
 טרינגיזער ןַאד ןעבָאה 18 .ןעטיוהנעגעלעגנַא ויטרַאּפ ןיא ךיו ןעשימ
 בעילוצ רימ ןעבָאה טיָאוטעד ןיא ךיוא .טרינואור םהוא ןוא .רב ןופ
 םינ עלעפ עכלעזא ןעלעוו רהעמ זַא ףָאה ךיא .סרעבמעמ ןערָאלרַאפ םעד

 ".ןעמוקרָאפ

 -ןלאזער עהייד ַא ןעמונעגנַא טָאה ןַאשנעװנַאק רעקרַאונ יד
 גנולאהרעדיוו ַא ןעוועג ןענייז סעיצולַאזער יד ןופ ךס ַא .סעיצ
 ענירַאפ יד ףיוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיוש ןענייז עכלעוו ,יד ןופ
 ,סנַאשנעוװנַאק

 יד טכַאמעג רָאלק ןעבָאה עכלעוו ,סעיצולָאזער יד ןעשיווצ
 סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עניימענלַא יד וצ גניר רעטײברַא ןֹופ גנולעטש
 ,עשימאנאקע ייס ,עשיטילַאּפ ייס ,רהָאי םעד ןעמוקעגרַאפ ןענייז
 :עדנענלַאפ רימ ןעגנערב

 טיילילבמעטַא עשיטסילאיצאפ ענעסַאלשעגנסיוא יד ןעגעוו

 גנוטסירטנע רהוא טיוא טקירד .ר .א ןופ ןָאשנעװכַאק עט20 יד

 -םיוא רעד טוימ ,ולבמעסַא רעקרָאוונ רעד ןופ טַאהטדלַאװג רעד ןעגעג
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 עלַא טיול ןעגויז עבלעוו ,רעטערטרַאפ עשיטסילַאיצָאס 8 וד ןופ גנוטולש

 יד ןופ ןעליוו ןעיירפ םעד ךרוד ןערָאװעג טלהעוורע ןעצעועגלהַאוװ

 .ןעטקירטפיד ערעייז ןיא ןעסַאמסקלָאפ

 ַאטנעמעלע יד ףיוא עקַאטַא ןַא סלַא טקַא ןעזוד ןעטכַארטַאב רימ

 -ַאב םעד ךרוד ןענייז עכלעוו ,רעגריב יד ןופ טכער ןוא טייהיירפ ער

 ןיא טרָאװ רעייז ןופ ןוא טפַאשרעטערטרַאפ רעייז ןופ ןערָאװעג טביור

 .הנובעגצעזעג רעקרָאיונ רעד

 יו םעד ןעגעג גיטייצביילג ךיוא טריטסעטָארּפ ןָאשנעװנַאק וד

 טלעיצ רעכלעוו ,רעזייה עדנעבעגצעזעג רעקרָאיונ יוד ןופ ךוזרַאפ ןערעט

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עטכער עשיטילָאּפ יד רָאג ןעמהענוצקעווַא

 רעגריב להָאצ ערעסערג ַא ךָאנ רעטייוו ףיוא ןעביוראב וצ ןוא ,ייטרַאּפ

 העד ךרוד טריטנַארַאג ייז וצ זיא עבלעוו ,טייהיירפ רעד ןופ טַאטש ןופ

 .ןָאשוטיטסנָאק רענַאקירעמַא

 ןעצעזעגיקסָא? יד ןענעג

 ןיא ןעטלַאהעג ,גנור רעטייברַא יד ןופ ןָאשנעװנָאק עטפ0 יד

 "רענע רהיא סיוא טקירד ,1990 יַאמ טַאנָאמ ןיא ,יזריושזד וינ ,קראונ

 "רעטנוא וצ ןעלעיצ עכלעוו ,ןעצעזעג-קסָאל יד ןעגעג טסעטַארּפ ןעשיג

 ,קרָאיונ טַאטש ןיא גנודליב ןיא טכיררעטנוא ןופ טייהייופ יד ןעקירד

 -רַאפ סָאװ ,סעיצוטיטסניא רעטייברַא עלַא יד הנכס ןיא טלעטש סָאװ ןוא

 -ַאב יד ןעשיווצ גנודליב עגיטיונ יד ןוא ןייזטסואווַאב םעד ןעטיירּפש

 .ןעס

 ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ןעגעג ךיוא טריטסעטָארּפ ןָאשנעװנָאק וד

 -ַאטש ערעדנא ןיא יוװ קרָאיונ ןוא ןעכַארּפש עדמערפ ענעפורעג-יוזַא וד

 קילבוּפ יז ןעצונַאב וצ טינ טביולרע ןעמ סָאװ ,םעד טימ ,דנַאל ןופ ןעט

 סעיצקעל ,ןעגנולמַאזרַאפ רַאפ סעדייבעג עבילטנעפע ערעדנַא ןוא סלהוקס

 .שילגנע רעסיוא ןעבַארּפש ערעדנַא ןוא שידיא ףיוא ןעכיולג סָאד ןוא

 לָאז עיצולָאזער רעזיד ןופ עיּפָאק ַא זַא ,ןעסָאלשַאב ךיוא םע ויז

 .קרָאיונ טַאטש ןופ הטימס רָאנרעװַאג םוצ ןערעוו טקישעגרעביא ךיילג

 הטימס רָאנרעװַאנ רַאפ גניריה רעד וצ עיצאנעלעד ַא זעגעוו

 טעװ ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןעגנודלעמ וד טיול ,זַא ,טבַארטעבנַא ןיא

 "גניריה, ַא ןערעוו ןעטלַאהעגּפָא ןעביגנוא רָאנרעװַאג רעקרָאיונ םעד רַאּפ

 ןעגעוו ןוא גנודל'ב רעיירפ וצ תוכייש ןיא ,ןעצעועג-קסָאל יד ןעגעוו

 -ֹוצָאס רעד ןופ עטכער עשיטילָאּפ וד טימ גנודניברַאפ ןיא ןעצעזעג וד

 יד זַא ,שנואוו רהיא ןָאשנעװנַאק וד סיוא טקירד ,ייטרַאּפ רעשיטסולא

 ךיוא "גניריה, רעטנָאמרעד רעד וצ לָאז עטימָאק וויטוקעוקע עלַאנָאוצַאנ

 ."גניר רעטייברַא ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ,רעטערטרַאפ ןעקיש
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 עיטסענמַא זעגעוו

 -ספעוט רהיא סיוא טקירד גניר .ברא ןופ ןָאשנעװנָאק עט20 יד
 -יטילָאּפ יד ןעוורפַאב וצ ,גנוגעוַאב עיטסענמַא רעד טימ עיטַאּפמיס עט

 רעדילגטימ עלַא ףיוא טרעדָאפ ןוא ענעגנַאפעג עלעירטסודניא ןוא עש
 עצימש עכילגעמ עדעי גנוגעווַאב רעגיזָאד רעד ןעבעג וצ גניר .ברַא ןופ

 -םוס עטסערג רהיא סיוא רעבירַאד טקירד ןָאשנעװנָאק יד .ףליה ןוא

 -ווברַא ןעשיטסילַאוצָאס ןעסיורג םעד וצ טיוהנעבעגרעביא ןוא עיטַאּפ

 ערעדנַא עלַא וצ ןוא סבעד רָאטקיוװו ןישזדוי רעפמעק ןוא רערהיפ-רעמ
 -עמַא ןופ ןעסינגנעפעג ֹוד ןיא ןעטכַאמש עכלעוו ,רעפּפמעק סטוייהיירפ

 .ַאקיר

 ףעילער ןענעוו

 לָאט ןעווד ךיוא טכוירטשרעטנוא .ר .א ןופ ןָאשנעװנָאק עטפ0 וד

 ןעויד ןיא תונברק סםָארגָאּפ ןוא המחלמ יד רַאפ טייברַא-ספליה יד זַא

 ןעבַאגפיוא עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא סלַא ןערעוו טכַארטַאב זומ טנעמָאמ

 םווַאד טרעדָאפ ןָאשנעװנָאק יד .עיצַאזינַאגרָא רעשידיא רעדעי ןופ

 ףיוא ןעלָאז ייז זַא ,,ר .ַא םעד ןופ סעשטנערב ןוא רעדילגטומ עלַא ףיוא

 -וונ יד ןעפַאש ןעפלעה טציא זיב יווװ עיגרענע רהעמ טימ ךָאנ רעטייוו

 וווַא ,םי טייז רענעי ןופ ןעסַאמ-סקלַאפ עשידיא ֹוד רַאפ סדנָאפ עגיט

 .ןערעוו טיובעגפיוא קירוצ טעוװ ןעבעל רענערָאוװעג-בורח רעווז זיב ,גנַאל

 םי טייז רענעי ףיוא ננוטלאווראפ-ספליה רעד ןענעוו

 זַא ,גנַאלרַאפ םעד סיוא טקירד .ר .א ןופ ןָאשנעװנָאק עט20 יד

 ,ןעדנוברַאפ זיא .ר .א רעד רעכלעוו טימ עטימָאק ףעילער סלעּפיּפ יד

 רעכיוועג ַא זַא ,עטימָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזד רעד ייב ןעקריוו לָאז

 -עוו טקישעג גידנעטש לָאז ,רעדלעג-ףעילער עטלעמַאזעג וד ןופ טנעצָארּפ

 ודכ ,ַאטַארווא ןיא סעיצַאזינַאגרַא רעטייברַא עשידיא וד וצ טקעריד ןער

 ףםיוא ןעצונוַאפ ןענעק סָאד ןעלָאז אפוג סעיצַאוינַאגרָא-רעטייברַא יד

 ןופ ףליה רעד רַאֿפ -- גיטיונ רַאפ ןעניפעג ןעלעוו ייז יוװ ןפוא םעד

 ןיא וזַא ,ןָאשנעװנָאק רעד ןופ שנואוו רעד זיא רע .ןעסַאמ-סקלָאפ יד

 -רע וצ ןעגַאזטנע ךיז טעוו עטימָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזד וד לַאפ

 רעד ןופ ןעהיצקירוצ ךיז ףעילער סלעּפיּפ יד לָאז ,גנַאלרַאפ םעד ןעלופ

 -ער עגידנעטשטסבלעז ַא ןערהיפנָא ןוא עטימָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזד

 רַאֿפ דנַאל ןיא ָאד ןעסַאמ-סקלָאפ ֹוד ןופ ףליה רעד טומ ,טייברַא-ףעיל

 ,םי םיוז רענעי ףיוא ןעסַאמיסקלָאפ וד ןופ ףליה רעד
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 ןעננומהענרעטנוא עוויטַארעּפַאאק ןעגעוו

 ַא ןופ גנונוושרע יד טסירגַאב .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עטפ0 יד

 רעשידיא רעד ףיוא ןעגנומהענרעטנוא עוויטַארעּפָאַאק להָאצ ערעסערג

 -וא רעד ךרוד -- ןערָאװעג ןעפַאשעג םוטעמוא טעמב ענייו עכלעוו ,סַאג

 יד .ר .ַא םעד ןופ סעשטנערב יד ןופ ףליה רעד טימ ןוא עוויטַאיצינ

 -לעה ןענעק עכלעוו ,ןעלטימ וד ןופ עניוא ןוא גנוגעווַאב עוויטַארעּפָאָאק

 עיצַאטולּפסקע רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ ןעסַאמ-רעטייברַא יד ןעיירפַאב ןעפ

 יד וַא ,שנואוו םעד סיוא ךיוא רעבירַאד טקירד ןָאשנעװנָאק יד ןוא

 ןעגנולייטּפָא עלַארטנעצ ערעיוז טימ ןעמַאזוצ .ר .ַא םעד ןופ סעשטנערב

 ןעצוטש וצ ,עיגרענע רעייז ןופ רהעמ ךָאנ ןעדנעװנָא רעמייוו ףיוא ןעלָאז

 .גנוגעוװַאב עוויטַארעּפָאָאק יד ןעיוב ןוא

 ןעוועג זיא עטימַאק סנַאיצולַאזערד רעד ןופ ןַאמרעשט רעד

 .שטידוי .פ

 -נייו .י ןעוועג זיא ננוציז רעטצעל רעד ןופ ןַאמרעשט רעד

 רע יו םעדכאנ ,ןַאשנעװנַאק יד ןעסַאלשענ טָאה רעכלעוו ,גרעב

 .רעטרעווסולש רעוט עויטקַא יד ןעבענעג טָאה

 ןַאשנעוונַאק רעכילרהעי רעט20 רעד ןופ םודנערעפער

 -םמָאסנָאק ףיוא קנַארק ןערעוו עכלעוו ,סרעבמעמ .טיפענעב 41

 וצ טגימכערַאב ןייז ןעלָאז ,.ר .ַא ןיא ןעטַאנַאמ 6 ןענייז ייז רעדייא ,ןָאש

 ןעטַאנָאמ 6 עלופ ןייז ןעלעוו ייז יו םעדכָאנ טיפענעב ןָאשּפמָאסנָאק

 .ר .א ןיא

 םעד רַאפ ןעגנולהָאצ יד ןערעכעה וצ (א .םוירַאטינַאס .9

 רעדעי (ב ;לאטרַאוװק רעּפ רעבמעמ ןופ .ס 8 ףיוא דנָאפ סגנוטלַאהפיוא

 -ינַאס רעד וצ ןערילעּפַא וצ טכער סָאד טָאה טנעיצַאּפ רענעסָאלשעגסיוא

 טנעמטיוטסניאער ןייז רַאפ ,םָאק .קוקע .צַאנ רעד וצ ןוא .טָאק םוירַאט

 ןווז לָאז .םָאק .וקע רעד ןופ גנודיישטנע יד ןוא ,םוירַאטינַאס ןיא

 .דנעדניב

 רַאפ ןעצנערעפנָאק ןָאשוינומָאנ יד יב .ןןָאיצַאזינַאגרַָא 8

 ,סרָאטקעריד ווָא דרַאָאב עלַאנָאיצַאנ ןוא סעטימָאק יטיס ןוא טקירטפיד

 -נָאק יד ייב יוװ טפַאשרעטערטרַאפ עבלעז יד ןעבָאה סעשטנערב וד ןעלָאז

 ןָאשנעװנָאק םוצ ןעטַאגעלעד ןערינימָאנ וצ ןעצנערעפ

 ן'רַאפ טעשודוב רעד (א .טייברַא לַאנַאשייקוידע 4

 .לַאטרַאװק רעּפ רעבמעמ ןופ טנעפ 8 טימ ןערעוו טרעכעהעג לָאז "דנו ורְּפ ,
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 ןערעוו טרעכעהעג ןעלָאז ןעלוש וד רַאפ ןעגנולהָאצ יד :ןעלוש (ב

 .לאמרַאװק ןופ רעבמעמ רעּפ טנעס 8 טומ

 .(ןָאשוטיטסנָאק רעד וצ טנעמעדנעמַא) .גנוטלַאווועפ

 -עו :טקנופ רעדנעגלָאפ ןערעוו טצעזעגוצ לָאז 4 לעקיטרַא וצ (א

 .טָאנָאמ א לָאמ ןייא יוװ רעגיגייו טינ ןעטימ זומ שטנערב רעד

 א סוווַא טמחענ רעכלעוו ,טַאדידנַאק רענעגָאלשעגרָאפ רעדע (ב

 ן'רַאפ לַאטרַאװק ןעטשרע םעד ןעלהָאצנווא זומ ,וסילַאּפ רַאלָאד דנעויוט

 .דנָאפ ורַאושטרַאמ

 -וומ וצ סנערושניא רעייז ןערירעפסנַארט עכלעוו ,סרעבמעמ (ג

 דעישרעטנוא םעד לָאטרַאװק ןעטשרע םעד ןעלהָאצוצ ןעזוס ,רַאלָאד דנעז

 -וומ זיב טרושניא ןעניוו ווז סָאװ עמוס רעד ןופ ,דנָאפ ורַאשטרַאמ םוצ

 .רַאלָאד דנעז

 -נערעפער ןָאשנעװנָאק ןעטצעל םעד ןופ טקנוּפ םעד ןעפַאשּפָא (ד

 ןעטַאגעלעד רעדָא עטמַאעב עלַאנָאיצַאנ רַאפ זַא :ךיז טזעל סע ואוו ,םעד

 ןוא ,סטַאלַאב עלעודיווידניא ךרוד ןערעוו טמיטשעג זומ ןַאשנעװנָאק םוצ

 -נוא ןופ 7 טקנוּפ ,90 לעקיטרַא ןיא ןעבירשעגרָאפ יוװ ןעבוולב לָאז סע

 .ןָאשוטוטסנָאק רעז

 יד ביוא :ןערעוו טלעטשעגוצ לָאז ,4 טקנוּפ ,11 לעקיטרַא וצ (ה

 וד ןעגעג ןערָאטקעריד ווָא דרַאָאב רעלאנָאיצַאנ רעד ןופ גנושטיוטסיוא

 לָאז רעבנעט ַא זַא ,טכַאזרוארַאפ .םָאק רעדנעטלַאװרַאפ ַא ןופ גנודיושטנע

 וקע .צַאנ רעד ןופ טכער סָאד טביילב ,.ר .ַא ןופ ןערעוו ןעסָאלשעגסיוא

 רעבמעמ רעד ןוא ,ןָאשנעװנָאק רעדנעמוק רעד וצ עגארפ יד ןעגניירב וצ

 ןעסָאלשעגסווא ןענָאק טיג ןַאשנעװנָאק רעד ןופ גנודיישטנע רעד ויב לָאז

 .גנור רעטייברא ןופ ןערעוו

 עדעי ןופ טאדידנַאק 1 ןאק ,ךיז טעדנירג שטנערב רעיונ א ןעוו (ו

 .טלא רהאי 80 ויב 45 ןופ ןערעוו ןעמונעגניירא 5

 ןעלהָאצ ןעלָאז רהָאו 80 ויב 48 ןופ רעטלע ןיא סרעבמעמ עיינ (ז

 -ראעגסיוא ,עלעבַאט עטמיטשאב לעיצעּפס א טיול דנָאפ ןעקנארק ן'ראפ

 .ורעושטקע רעזנוא ןופ טייב

 .(דנַאפ סגנוטלאווראפ)

 דנָאפ ןַאשיירטסינימדַא םעד ראפ ןעגנולהאצ יד ןערעכעה וצ (ח

 .לאטראווק א רעבמעמ רעּפ טנעס 4 ףיוא

 -וורטסינימדַא םוצ ןעלהַאצ ןעלָאז ,סאלק ןעט8 ןופ רעדילגטימ (ט

 .טצעו זיב יװ 0 טאטשנא ,לאטראווק רעּפ טנעס 8 דנָאפ ןָאש



 גניר רעטייברא ןופ עטכישעג יוד 0

 ןעטלאהעג לָאז ןָאשנעװנָאק עטפ1 יד .ן א ש נ עוונַאק 6

 .(עדענעק רעדָא סנעדיווָארּפ ןיא ןערעוו

 ןעבָאה רהָאי ןעזיד ךיוא לָאז זקע יד .סענע די ש רא פ 7

 "סיוא ןענָאק םעד ףיוא ןוא סלַאטיּפסָאה ענעדישרַאפ ןעציטש וצ טכער סָאד

 .ראלָאד 8,000 זיב ןעבעג

 .(ןענָאוצַאזינַאגהֶא ענעדישרַאפ וצ) -עצ יט ש 8

 דווא טנארגימיא ורביה רעד ןופ דנָאפ םגנודליב םעד ןעציטש וצ

 ןערעוו טעטקעלָאק לָאו ףיוראד דלעג סָאד .ראלָאד 10,000 טימ וטעייסָאס

 ןאגרָא ,"ןעגארפ סנעבעל, יד ;סרעבמעמ יד ןופ גנורעייטשייב א ךרוד

 2,000 -- גגוגעווַאב עיטסענמא ; .לָאד 1,000 -- ןעליוּפ ןיא "דנוב, ןופ

 -וא ;.לאד 800 -- לוקס דנער ;.לָאד 1,000 --- "ללָאק, קרָאיונ ;(** לאד

 900 -- "טלעוו עיינ, ;.לָאד 800 -- עיצארעדעפ עשיטסולאיצַאס עשיד

 םויראטינַאס רעוונעד } .לָאד 1,000 -- םויראטינאס סעלעשזדנא סָאל ; .לָאד

 290 -- רעטייברַא-רעגעג יד ןופ ןַאגרָא ,"רעשודנעסעמ , ; .לאד 800 --

 .ר .ַא סאלעשודנא סָאל ; .לָאד 900 -- געיל דווא ןָאשייזילארוטַאנ ; .לָאד

 עיורפ, } .לָאד 800 -- ףעילער .ר .ַא רעוונעד ; .לָאד 1,000 -- ףעילער

 םוליוסא ןאפרָא לעארזיא םימותי תיב ; .לָאד 800 -- "עמיטש רעמייברא

 900 -- (ץיירק רעטיור רענעזעוועג) סנעפעד לאקיטילָאּפ ; .לָאד 100 --

 סָאד, ,"רעקעוו רעד ,, ,ןעגנוטיוצ .צָאס-שידיא עשיצילַאג יד ראפ ; .לָאד

 עשידיא ; .לָאד 800 --- דנַאפ סגנידליב 8 ס ; ראלָאד 100 -- "ןעבעל עיינ

 -נארפ ןאס ןיא רעקיירטס יד ;.לָאד 50 -- עיצארעדעפ עוויטארעּפָאָאק

 .לָאד 80 -- .ר .ַא 114 .רב ךרוד אקסיצ

 : ןענָאיצַאזינַאגרָא עשיטָאטש רעקרַאונ

 ;.לָאד 180 --- לאטיּפסָאה ףעילער סעידייל ; .לָאד 98 -- םודטח תלטג

 -- םוחרוא תסנכה } .לָאד 80 -- ירעסריונ יעד ; .לָאד 80 --- םינקז בשומ

 -- ווטרַאּפ .צָאס יטנואק סקעסע ; .לָאד 80 -- םימורע שיבלמ ; .לַאד 8

 .ר .ַא } .לָאד 80 --- גנוטווצ .צָאס --- "רעדעיל יוריושזד וינ, ; לָאד 0

 ןאסרעטעּפ ;.לָאד 98 -- ירערבייל .ס 8 וי ; .לָאד 80 --- בָאלק קיטאמארד

 ןָאשגעװנָאק } .לָאד 800 -- קרַאונ ,םואעסויל .ר א ; .לָאד 100 --- רָאכ

 סָאד ןעבָאה לָאז .וקע .צַאנ וד זא ,ןענַאמשראפ ייברעד טרעוו סע (*

 לָאז ןָאשנעװנָאק יד עדענעק ןיא טָאטש רעכלעוו ןיא ןעמיטשַאב וצ טכער

 ךילצעזעג ןערעוו רהָאי ןעזיד טעװ .ר .ַא רעד ביוא ןוא ,ןערעוו ןעטלאהעג

 .ןָאטסָאב ןיא ןערעוו ןעטלאהעג ןָאשנעװנָאק יד לָאז ,סטעזושטַאסַאמ ןיא

 -רָא סנעפעד יד וצ ןטליוטוצ רעדלעג עזיד לָאז עוויטוקעזקע יד (*5

 .תוטיונ ראפ ןעניפעג טעוו יז יו ןענַאוצַאזינַאג
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 -קעס ןָאשנעװנָאק םעד ןעריטנעזערּפ ;} .לָאד 100 -- עטומָאק טנעמשודנארא

 .לָאד 80 טימ טאירַאטער

 א טיִמ ןעגנַאנעגכרוד ןענייז םודנערעפער ןופ ןעטקנוּפ עלַא

 "האצ יד ןערעכעה וצ טקנוּפ רעד רעסיוא ,טעטירַאיַאמ רעסיורג

 1,908 ןענַארקעגנ טאה טקנוּפ רעזיד .דנַאפ "דניירפ , ן'רַאֿפ ןעגנול

 .ןענענ ןעמיטש 8,049 ןוא ראפ ןעמיטש

 -ֹּמִא לָאז ןָאשנעװנַאק עדנעמוק יד זַא ,ןעננַאגעגכרוד זיא סע

 .עדענעק ןיא ןערעוו ןעטלַאהעג

 "ער םייב ןעלַאפענכרוד זיא גנורהעלקדע-ןעּפיצנירּפ עיינ יד

 ןעבעגענּפָא ןענייז ננורהעלקרע-ןעּפיצנירּפ רעד רַאֿפ  .םודנערעפ

 ,8,839 -- ןענענ ,ןעמיטש 1,846 ןערָאװעג

 1920-21 רהָאי סָאד

 רהיא טימ טניטלעװעג עיצקאער יד ךָאנ טָאה 1920 ןיא

 זיא טייקניטעט רעכילטפַאשלעזעג רַאפ ןעדָאב רעד .טכַאמ רעלופ

 -ַארּפש-סגנונעװַאב עיינ ןענעוו .טרַאדרַאפ ,טנעקירטרַאפ ןעוועג

 -נייא ,עטלַא יד ןליפא .ןייז טנעקענ טינ דייר ןייק טָאה ןעגנוצ

 רעדַא רהעמ טָאה סע עכלעוו רעביא ,סעיצוטיטסניא עטעוועדנופעג

 ןעבָאה ,עעדיא-סטייהיירפ ַא ןופ טסיינ רעד טבעוװשעג רעגינייוו
 ןומ ןעלייז יד .ןעמעטַא וצ ואוו ,ערעפקַאמטַא ןייק טַאהעג םינ
 וצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבאה גנונעוואב רעלַאקידַאר דעצנַאג רעד
 -סיניווַאש ,עטרעהעג טינ טלַאמעד זיב ,עסיורג יד ןופ ןעלסיירט
 .ןעיירשענ-ארוה עשיט

 ךָאנ ןענייז ןעננוגנידַאב עשיטילַאּפ עדנעקירד ,ערעווש יד וצ
 .טיזירק א ןוא תורקי א :עשימַאנַאקע יד ןעמוקעגוצ

 ראפ .הנרדמ עכיוה-נידלַאװנ ַא טכיירגרעד טָאה תורקי רעד
 עניטולב ןעסירעג ןעמ טָאה ןעלטימסנעבעל עטסגידנעווטיונ יד
 סע ןעוו ,חרצ עבלַאה א ןעוועג ךָאנ סָאד טְלָאװ .ןעזיירּפ-חמחלמ
 םעד ןיא דארג רעבָא ןענייז .ןענַאוו ןופ ןעוװװעג םלָאװ
 .טייברא ןהָא ןעשנעמ עדנעזיוט ענילדנהעצ !עגנַאנעגמורַא רהַאי

 רעטייווצ רעד ןופ ,תורקי רעד טקירדעג טָאה סייז ןייא ןופ
 ןופ תלבח יכאלמ עדייב יד .סיזירק רעד טרעיולעגנ טָאה טייז
 ןיפ א ןעפאשענ טייצ רענעי ןיא ןעכַאה םעטסיס ןעגיטנייה םעד
 ןעגנאגעגעמורַא ןענייז עלַא .טייקנידנעהּפָא ןימ ַא ,גנומיטש-שואי
 טנעקעג ןעמ טָאה ןאוו ,רעוו .זָאלהטומ ,טלעפייוצרַאכ
 ? ןטלשרמטנוא ןעלַאקידאר ט ןעקטה סאו ,ןעכַאז ןעגעוו ןעטכַארט
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 ןעסקאוועג ,ןעסקַאוװעג םעד םעלַא ץַארט רעבָא זיא .ר .ַא רעד

 זעגנורעסעבסיוא ?הָאצ עסיורג ַא .טיירב רעד ןיא ןוא ףיט רעד ןיא

 ךס ַא ןופ .,ןעדרַא ןופ ןעגייווצ עלַא ןיא ןערָאװעג טכאמעג ןענייז

 טימ ןעדַאב .ר .ַא ם'ניא ןערַאוװעג ןעפרָאוװעג ןענייז סאו ,ןעמיוו

 ןױש טָאה ןעמ .טכורפ ןעזיװַאב ןיוש ךיז טָאה ,קירוצ ןערהאי

 .םעייזרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ןעדיינש וצ ןעביוהעגנא

 עטצעל יד ןיא טּפַאשרעדילנטימ רעסיורג רעד ןופ םיורט רעד,

 טיײברַא ערעווש יד .ןערָאװעג טכילקריווראפ דילדנע זיא רהַאי 8

 עכילטע עטצעל יד ןיא רעוט ערעזנוא ןופ לחָאט רעסיורנ א ןופ

 (=."גלַאפרע טימ ןערַאװעג טניורקעג רילדנע זיא ןערהָאי

 טריזילַאנעל גניר רעטיײברַא רעד זיא 1991 רהַאי גנַאפנַא ןיא

 .טייטס סטעזושטַאסַאמ ןיא ןערָאװעג

 ,רַאונַאי ןעט81 םעד ,גָאטייב נאטנאמ

 -ַאסאמ ןופ רענַאישימַאק רעד טָאה ,1

 .עטרַאשט םעד ןעבירשעגרעטנוא סטעזושט

 -סאב ץנַאג רעביא טיײרּפשרַאפ סעיינ יד ךיז טָאה ץילב א יו

 זעבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןעבאה גניר רעטײברַא ןופ דניירפ עלא ,ןַאט

 טרַאװװעג דלודעגמוא סיורג טימ ןעבאה ןוא "זואה טייטס, רעד םורַא

 םוא ,זעוועג ןעטרָאד ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןירושי ןוא ןיקסַאב ףיוא

 -ַאב ךיז טאה ןיקסַאב ןעוו .ןעטעטילַאמרַאפ רַאּפ א ןענידנע וצ

 ,דנַאה ןיא רעע ,ַאשט םעד טימ זואה טיימס ןופ ּפערט יד ףיוא ןעזיוו

 יו טלהיפעג ךיז טָאה ןעמ .בוט-םוי רע'תמא ןַא ןעראוועג זיא

 .טכַאלש רעטגידנעעג ַא ךָאנ עעמרַא עכיירגיז א

 ןענייז סע ,ןעמוקעגנַא טכייל ױזַא טינ זיא רעטראשט רעד

 ויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד טלהעצרעד ,ןעננורעמש גונעג ןעוועג

 : עטימאק

 ןופ ןעסערעטניא וד ןיא .ר .ַא םעד ןופ ןעסערעטניא וד ןוא רעבָא

 ןוא ,סטעזושטַאסַאמ ןופ גנורעקלעפַאב-רעטייברא רעשידיא רעסיורג רעד

 רעטצעל רעונוא ןופ ןעמוקַאב רעדיוו ןעבָאה רימ סָאװ ,טאדנַאמ םעד טיול

 ודכ ,גנוגנערטשנָא עגיד'תונשקע ןַא טעדנעװעגנָא רימ ןעבָאה ןָאשנעװנָאק

 םעד ןיא עדנע ֹוד ןעסולש וצ ,שרעדנַא רעדָא יוזַא ,לָאמ עלא ראפ לָאמנייא

 ןיא ץנעטסיוקע רעכילצעזעג ראפ ףמַאק רעזנוא ןעגעוו עטבישעג לעטעלב

 םימ יוװ זא ,ןעלהיפ וצ ץלָאטש א ךילקריוו זיא סע ןוא ,טייטס םענעו

 .ןָאשנעװנָאק רעט91 רעד וצ .ק .ע .נ רעד ןופ טכיראב (*
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 חכ ןעטסעפ םעד טםימ רימ ןעבָאה ווזַא ,בייל ןעגיטכעמ א ןופ הכ םעו

 ,געוו ןופ רענייטש עטצעל עלא טמארענּפָא ןעדרָא-רעטייברא רעזנוא ןוכ

 "עפס זיווליומ טרָאד זיא עכלעוו ,גנוטסעפ יוד ןעכַארבעגכרוד ךָאד ןוא

 .ןערָאװעג טלעטשעגקעווא זנוא ראפ לעיצ

 ןעמ ;ןעבוז ןוא ןעכוז ןיא ןעטלאהעג טווצ ערעגנעל א טָאה ןעמ

 ןייק אמונ רעבָא -- דנַאטשוצ ןעלעירעטַאמ רעונוא טכוזרעטנוא טָאה

 טרָאטידווא םעד ןיא ,טרָאד רעדָא ָאד זא ,םאנסיוא רעד טימ -- תוסיגּמ

 רימ ןעבָאה ,ונ .ןעכיוצ רעדנא ןא רעדָא ,עלעטניּפ א טלהעפ טנעמטייטט

 ןעמ ןוא עיצוטיטסנַאק רעונוא טכוורעטנוא ןעמ טָאה ."טסקיפעג , סָאד

 ןוא רעהירפ ןהעטש ףרַאד טקנוּפ רענעי רעדָא רעד זא ,ןענופעגסיוא טָאה

 -וצ ץעגרע ףרַאד טרָאוו ַאזַא ןוא ַאזַא זַא רעדָא ,רעמעּפש --- רערעדנַא ןַא

 .וו .זַא .א ןערעוו טקעמעגסיוא ףרַאד טרָאוװו רעדנַא ןַא ןוא ןערעוו טלעטשעג

 ןוא .ןעגנורעדנע עלעמרָאפ רעדָא עשינכעט ץלא ,רעגינעוו רעדָא רהעמ ---

 "ךניירפ-רעטייברַא , רָאּפ א ןעבָאה ןעגנוכוורעטנוא וד ןופ טויצ רעד ןיא

 -ווז טכַאמעג ךיו ןעבָאה ייז .ןעגיוושעג טינ ךיוא ךילנוישראוו ןעטרָאד

 "עג ןוא טרעדָאפעג ןעמ טָאה רענָאשימָאק םייב ןוא ,ןעגנוכוזרעטנוא ערע

 ןעגעג טרָאד ןעבָאה ויז םיאטח ראפ סָאװ טסייוו רעוו ."גנוריה, א טַאה

 -נָאמ .ןעפלָאהעג טינ ךאז ןייק טָאה סע רעבָא ? ןעזייװַאב וצ טכוזעג זנוא

 םעד ונוא ראפ רענָאשיטַאק רעד טָאה ,ראונאי ןעט51 םעד ,גָאטווב גאט

 .ןעבירשעגרעטנוא רעטרַאשט

 -טנָאק רעונוא ןיא ןעגנורעדנע עגיטיינ יד ןעכאמ ןענעק וצ ודכ

 -עפער ןוא סנָאשנעװנָאק עטצעל יד ןופ סולשַאב םעד טיול ןוא ,עיצוטימ

 -ַאווצ ראונאו גנַאפנָא ןוא רעבמעצעד עדנע ףיוא רימ ןעבָאה ,סמודנער

 רימ רעכלעוו ראפ ,קראידוינ ןיא ןָאשנעװנָאק עלעיצעּפס א ןעפורעגנעמט

 -ָאה עכלעוו ,ןעפארגַארַאּפ רעדָא ןעטקנוּפ עלא וד טָא טבארבעגרָאפ ןעבָאה

 ןענייז ןעגנורעדנע יד .ןערעוו םרעדנעעג טפרַאדעג ץעזעג םעד טיול ןעב

 -רעביא יד ןעוועג ווא סע .ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןָאשנעװנַאק רעד ףיוא

 ןפוא ןייק ףיוא ןעלעוו ןעטקנוּפ עטרעדנעעג יד זא ,ןעמעלא ןופ גנוגווצ

 םיוועג ןוא ,עיצוטוטטנָאק רעונוא ןופ ט ס ' ' ג םעד ןערעדנע טינ

 "ר .ַא םעד ןופ טסיוג םעד טינ

 -ןינ ןיא רעדילנטימ גניר רעטיײברַא יד ןעשיווצ חחמש יד

 -רעד ךיז טָאה ןעמ ןעו ,טדעטש ערעדנַא ןיא ןוא קרַאי
 ןא רףילצעזעג ןערָאװעג ןיא נניר רעטייברא רעד זא ,טסואוו

 "ױא םעד דובכל ויא סע  ,םיורנ רחעז ןעוועג זיא ,םטעזושטַאפַאמ

 טעטש מנערב עלא םעמכ וואו ,טעקנַאב רעסיירנ א ןעראוועג טריזינַאג
 ;4 סט 5 5 ּפ

 .םתק טעפ ריז ןעבאה רגעגענטוא ןוא קרָאידיג ןופ
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 ןיא געיז םעד טעמדיוװעג טָאה עטימַאק לאנאשייקוירע יד

 ,עטלַא ךס ַא ואוו ,"דניירפ, רעמונ ןעלעיצעּפס ַא סטעזושטַאסַאמ

 ,גרעבנייו .י ,ןייטשּפע .בא ,ןירושי .ה .י) רעוט עגירהעידגנַאֿפ

 ןעבירשעג ןעבַאה (סָאלַאװ .ס ,שטַאגלוב .ש ,ילתפנ ,ןעהַאק רָאדיזיא

 תוכייש ַא ןעבאה סָאװ ,ןענַאטילעפ ןוא ןעגנורעניארע ,ןעלקיטרַא

 .םטעזושטַאסַאמ ןיא געיז ןוא ףמַאק ןופ עטכישעג רעד טימ

 -נייא רהָאי םעד ןיא .ר .ַא רעד טָאה סטעזושטַאסַאמ ץוח ַא

 -ַאד ַא ןעגָארקעג טָאה רע ,סעירָאטירעט ערעדנַא ךס ַא ןעמונעג

 "נַאק רעט21 רעד ברע זיא רע .אקירעמַא ןיא רעטרַאשטדזַאינימ

 דעטיינוי ןופ ןעטַאטש 54 ןיא טריזילַאנעל ןעוועג ןיוש ןַאשנעוװ

 .סטייטס

 זיא סנערושניא ווא רענַאישימַאק םייב "גניריח, רעד ץוח א

 סלא .טאנעס טייטס סטעזושטַאסַאמ ןיא "גניריה, א ןעוועג דיוא

 -דלע ירעושטקע ,ןיקסַאב :ןעוועג ןענייז .ר .א ןופ רעטערטרַאפ

 ןוא רעוַאר עמריפ רעד ןופ קַאריב רעיִאל רעד ןוא סאנאי ,שזדיר

 .קַאריב

 -רשטאסאמ זיא רעטרַאשט םעד ןענירק ןיא העינמ טּפיױה יד

 -הֵאצ יד זַא ,טרעדַאפעג ןעטרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעוועג זיא סטעז

 -סקע, רעלעיצעּפס ַא טיול ןייז ןעלַאז טיפענעבדזעקנַארק רַאפ ןעגנופ

 "גניריה, יד .טפנוקוצ יד ןעגרָאזַאב וצ םוא ,"?עבייט סנעיריּפ

 .1920 גנַאפנַא ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא טָאנעס סטעזושטאסאמ ןיא

 זַא טיול ןעגנולהאצ יד טאטשנא זַא ,ט'לעוּפ'עג רעטעּפש טָאה ןעמ

 לאטרַאװק ַא ןופ וורעזער ַא גונעג ןייז לָאז "לעבייט סנעיריּפסקע,

 םוצ געװ רעד זיא ,ןערָאװעג טרהיפעגכרוד סָאד זיא םיוק .םויר

 יו ,םהיא טָאה ןעמ ןוא .ןעננורעטש ןופ ןייר ןעוועג רעטרַאשט

 .ןעגַארקעג ,ןהעז רימ

 / "אל רעד טמוק רעטרַאשט סטעזושטאסאמ ן'רַאפ טידערק

 .קַאריב ןוא רעוָאר אמריפ

 רעטרַאשט ַא ןופ גנַאלרַאפ םעד ןעמ טאה טייטס ןייא ןיא

 טגנַאלרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,זעוועג זיא ךַאזרוא יד .זעזיווענקירוצ

 רעדילגטימ יד זַא ,טנעמטייטס םענעבירשעגרעטנוא ןַא ןעדרַא ןופ

 -רַאפ סע .עסַאר רעסייוו רעד ןופ זיױֿפב ןעהעטשַאב .ר .א ןופ

 ,ןעבענעג טינ .ר .ַא רעד טָאה טפירשרעטנוא אזַא זַא ,ךיז טהעטש

 "ייוו רעד ןופ רעדילנטימ .ר .א עלא ןענייז שיטקַאפ סָאװ ,טקוקעג טינ

 רערהיפ יד ןוא ,ּפיצנירּפ א טשימרַאפ ןעוועג זיא םעד ןיא .עסַאר רעס

 עטיורג רהעז ןעוועג ןענארפ עלעיפיצנירּפ ןיא ןענייז ןעדרַא ןוּפ
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 טוחכ ּפיצנירּפ א ןייז וצ רכוע טיחעג ךיז ןעבַאה ייז ; םידיּפקמ

 .הרעשה

 סאוו -- ,,ס .ע .נ יד טנַאז --- גינייוו רחעז טסירדרַאפ זנוא;

 -רַאֿפ ראפרעד . . . .ןענארקעג טינ רעטרטשס ןייק טרָאד ןעבָאה רימ

 טאה 1921 רהָאי ןיא סָאװרַאפ ,ך ַאז רו וא יד רעבַא זנוא טסירד

 ."טניליווַאב טינ רעטרַאשט ןייק טייטס רענאקירעמא ןַא זנוא

 א רהעז ןעוועג גניר רעטייברא ןיא זיא 1920741 רחָאי סָאד

 .ןעיירעסייד ןוא תוקולחמ ןייק ןעוועג םינ :סעגיהור

 ננולעמש עסיוועג א ןעמונעגנָא ,ר .א רעד טָאה רהַאי םעד ןיא

 -סענַאט ן'פיוא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןענַארפ עניימעגלַא ענונב

 .סַאנ רעשידיא רעד ןופ גנונדרַא

 ךיז רַאפ רימ ןעבָאה -- .ק .ע .3 יד טלהעצרעד --- 1090 ,יוַאמ ןוא,

 -ַאק סערגנַאק רעשידיא רעגירהָאידַא-רַאפ רעד ןופ גנודַאלנייא ןַא טָאהעג

 -עג ןעטלַאהעג זיא עכלעוו ,סערגנָאק ןופ גנוציז רעטייווצ רעד וצ עטימ

 גנולדנַאהרַאפ רעטסנרע ןא ךָאנ .איפלעדַאליפ ןוא יַאמ ןעט80 םעד ןערָאװ

 ןיא ןעסָאלשַאב גימיטשנויא ןַאד עוויטוקעוקע רעזנוא טָאה םעד ןעגעוו

 זוא רעכלעוו ,טַאגעלעד רעזנוא ןוא ,ןעגילויטַאב וצ טינ ךיז סערגנָאק םעד

 -עגקורוצ זיא ,סערגנַאק ןופ גנוציזו רעטשרע רעד רַאפ טלהעוורע ןעוועג

 ..ןערָאװעג ןעגיוצ

 -ענ טכילטנעפעראפ ןענייז סולשַאב םעד ןופ ןעוויטַאמ יד

 .עיצולַאזער ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא עסערּפ רעד ןיא ןערָאװ

 -ַאב יד רעביא טריטוקסיד קראטש טלַאמעד ךיוא טָאה ןעמ

 -ַאק ןַאשויבירטסיד טניאשוד רעד וצ ףעילער סלעּפיּפ ןופ ןעגנוהיצ

 "טניַאשזד , רעד ביוא זַא ,ןעסַאלשַאב טאה עוויטוקעזקע יד ,עטימ

 -ַאזעג יד ןופ טנעצַארּפ רעסיוועג ַא סָאד ,ןייז םיכסמ טינ טעוו

 יד וצ טקעריד ןערעװו טקישעגרעביא לָאז רעדלעג-ףעילער עטלעמ

 סלעּפיּפ יד לָאז ָאט ,אּפָארייא ןופ סעיצַאזינַאנרַא ףעילער רעטיײברַא

 -נעטשטסבלעז א ןערהיפ ןוא ?טניַאשוד, ןופ ןעלײטּפָא ךיז ףעילער

 .טייברַא -ףעילער עגיד

 .ק .ע .נ רעד ןופ ףניפ) ןעטַאנעלעד 18 טקישעג טָאה .ר .ַא רעד
 רעיפלעדאליפ רעד וצ (.ר .א ןופ ןעלייט ערעדנַא עלַא ןופ ןהעצ ןוא
 סולפנייא םעד רעטנוא טָא ןוא ,ףעילער סלעּפיּפ ןופ ןאשנעווגגק
 -ַָאלשאב רעטעּפש "טניָאשוד , רעד טָאה עיצאגעלעד .ר .א רעד ןֹופ

 -ףעילער רעדעי ןופ רעדלענ עטלעמאזעג יד ןופ לעטירד א זא ,ןעס

 זיא ןעקעווצ עלערוטלוק ראפ טצונאב ןערעוו טקעריד לָאז גנולייטּפָא

 יא ,גנורעקלעטאב רעד ןופ ןעלייט ענעי רַאפ, ,רעדנעל-המחלמ יד

 ."טריסערעטניארטפ ןימ גולייטפט ףעילער ענעי רעדא יד עכלעוו
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 ,עיצַאזינַאגרַא-רעטיײברַא עטסקרַאטש יד ןעוועג זיא ,ר .ַא רעד
 רעד .טנעכערעג דימת ךיז טָאה טניאשזד רעד רעכלעוו טימ
 רעד ֹוצ ןוא הצע רעד וצ טרעהענוצ גידנעטש ךיז טָאה "טניאשזד,

 .רעטערטרַאפ גניר רעטייברַא יד ןופ העד

 זעבַאה ,סיזירק ןעשימַאנַאקע ןעדנעטיידַאב ן'פיוא טמוקעג טינ
 טייקגיטעט-ףעילער רעייז טצעזעגטרַאפ רהַאי םעד ןיא סעשטנערב יד

 .ןערהַאי יטירעּפסַארּפ ,עטעפ יד ןיא יו ,בַאטשסַאמ ןעניבלעזמעד ןיא

 -ַאזינַאנרַא-ףעילער עלַא ןופ ןייב-ןעקור רעד ןעוועג זיא ,ר .ַא רעד

 .ר .ַא יד ןענייז "ןייּפמאק-ףעילער, ןעדעי ןיא ,דנַאל ןיא סעיצ

 טלעמַאזעג ןעבַאה ייז .רעוט עטסוװיטקַא יד ןעוועג רעדילנטימ

 סלעּפיּפ ן'כרוד ,ןעטפַאשנַאמסדנַאל וצ ; ןעמוס עסיורג טקישעג ןוא

 ן'כרוד ,ןעגנודניברַאפ עסיוועג בעילוצ ,ןעטלעז טינ ןוא ףעילער

 ."ףעילער ןאקירעמַא; רעדַא "לארטנעס,

 טדעטש עלַא ןיא סעשטנערב יד ןופ טיײברַא-ףעילער יד ץוח ַא

 -נוא טינ לַאפ ןייק רַאפ ןעק ןעמ רעכלעוו רעטנוא ,ךַאלטדעטש ןוא

 .קע .צַאנ יד טָאה ,טייקבַאפלעיפ רהיא בילוצ ?כח-ךפ א ןעהיצרעט

 -ער עטיירב ַא טרהיפעגנָא רהֲאי םע ד ןיא ךיוא אפונ עטימָאק

 יד .ענַאל רעשימָאנַאקע רעטכעלש רעד ץַארט ,טייקניטעט-ףעיל

 סע לייװ ,אקוד טָא :טנַאזעג ךיז טָאה עטימאק .זקע . צַאנ

 עדנעדייל יד ןעלהיפטימ רהעמ ןעמ טעוו ,דנַאל ןיא סיזירק ַא זיא

 יד ןעגניירטשוצנַא ןעסַאלשַאב טָאה יז ןוא ,םי טייז רענעי ףיוא

 דנעזיױט 78 ןופ עמוס עלעיצעּפס ַא ןעפַאש ןוא תוחכ עטסערג

 ,סעמוס יד גידנענעכערניירַא טינ ,סיפַא ןעלארטנעצ ן'כרוד ראלאד

 זענייז וכָאוו ןוא סעשטנערב יד ןופ ןערָאװעג ןעפַאשענ ןענייז סָאװ !

 .עגיטפרידַאבטיונ יד וצ ייז ןופ טקעריד ןערַאװעג טקישעג

 -יילק ַא טרהיפעגנַא ףעילער סלעּפיּפ רעד טָאה רהַאי םעד ןיא

 .ר .ַא יד ךרוד ,ךיז טייטשרַאפ ?ןעמעוו ךרוד ,ןײּפמאק-רעד

 -ַאזינַאגרַא יד ןעוועג ןעלאפ עטסרהעמ יד ןיא ןענייז ייז .,רעומ

 .ק .ע .נ יד .ןײּפמאק-רעדיילק ם'נופ רערהיפכרוד יד ןוא ןערָאט

 רעד ןוא רעדילנטימ יד וצ סלעיּפַא ענינייא טכיפטנעמערַאפ טָאה

 .גלַאפרע רעסיורג ַא ןעוועג םעד בעילוצ זיא ןייּפמאק

 טָאה ןאשנעװנַאק רעט21 רעד רַאפעב ןעכַאװ עטצעל יד ןיא

 ,רעוט ניר רעטיײברַא עכילטע ןופ עויטַאיציניא רעד ףיוא ,ךיז

 וצ ,עטימַאק ףעילער עשיניצידעמ .ר .ַא עלעיצעּפס ַא טריזינַאגרַא

 ןעמַאנ ן'פיוא דנַאלסור ןיא לאטיּפסַאה ַא רַאֿפ דנַאפ א ןעטַאש

 ,גניר רעטייכרא ןופ
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 ,רעטבעילעג ,ט ןעוועג טייברַא רעד ןיא זיא גיטעט רהעז

 תונברק-חמחלמ יד ר טייברַא-ףעילער רעד ןופ ןערב םעד ןיא

 רעד רשטא ,רע'בכושח א ןיא .ר .א רעד זא ןהעזעגסיורא ךיז םאה

 ןיא גנונעוואב רעטייברא רעניימענלא רעד ןופ ?ייט ,רעטס'בושח

 .אקירעמַא

 רַאֿפ ןעוועג זיא .ק .ע ,נ יד זַא ,ןיילַא ךיז טהעטשרַאפ סע
 "אק ןאשיירטסינימדַא רעד ןיא ןוא עוויטוקעזקע רעד ןיא ןעטַארט

 ,ףעילער סלעטיּפ ןופ עטימ

 רעניימענלַא רהיא ןעגעו טלהעצרעד .ק .ע .נ יד סָאװ טא
 :גנונעויאב רעד רַאפ םייברַא

 ןייּפמאק ןעשיטילָאּפ םעד רַאפ גָאט-"געט, .ּפ .ס ןופ טייצ ןיא (1,

 ךיו ןעבָאה עכלעוו ,ןעריטגולָאװ רַאפ לעיּפַא ןַא טזָאלעגסיורַא רימ ןעבָאה
 .ןעגנולמַאז יד ןיא טגילויטַאב ןוא ןעפורעגּפָא

 -עג טמיטשַאב זוא עכלעוו ,ראלָאד דנעויוט ייווצ ןופ עמוט יר (2
 ,גנוגעװַאב עיטסענמַא רעד רַאפ ןָאשנעװנָאק רעטצעל רעד ןופ ןערָאװ
 .סעיצַאוונַאגרָא טנעפעד עגינויא ןעשיווצ טלייטרַאפ רימ ןעבָאה

 עצוטש רַאפ ןעלהיפעג יד ןוא הטומ םעד ןעקעוו ןעפלעה וצ ודכ (8
 רימ ןעבַאה ,םיתב-ילעב ןוא רעטייברַא ןעשיווצ ףמַאק ןופ ןעטייצ ןיא
 וצ ןעגנוסירגַאב עלעיצעּפס טקישעג

 .סרעקוורטס רעירָאפ וד .א

 .סרעקיירטס דעטיימַאגלַאמַא .ב

 .סרעקוורטס טסייוו סידוול .ג

 רעשילגנע רעכילגעט ַא רַאפ לעיּפַא ןַא טהוסרָאדנוא ןעבָאה רימ (4
 .ָאנַאקיש ןוא גנוטיוצ רעשיטסילַאוצַאט =

 -ףָאפ ויב ןעטָארטרַאֿפ ןעוועג רימ ןענייז רחָאו ןופ ךשמ ןיא (5
 : ןעצנערעפנָאק ןוא סנָאשנעוװנָאק עדנעג

 .עוצַאר) דָעּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעד ןופ ןָאשנעװנַאק .א
 .ןעוויטַארעּפָאָאק עשידוא ןופ ןָאשנעוװנָאק .ב

 .ףעולער סלעּפיּפ ןופ ןָאשנעװנָאק .ג

 עול דיע ןאשוווולארושטענ ןופ ץנערעּפנָאק .ד

 .(לָאמ ייווצ) ןָאטגנישַאװ ןיא עיטסענמַא רַאפ ןעגנוריה יד יי: .ה
 .רנַאלטור ףיוא עדַאקַאלב רעד ןעגעג ץנערעפנַאק .ו
 ןָאשנעװנָאק רעלעוצעפס רעד ווב רעמעּפש ןוא רעלעגער רעד ייב .ז

 .געול-רָאבוול רעזנוא ןופ

 ."קרָאי-ויִנ ןיא ןאשנעוונָאק .ּפ .ס רעד ויב .ח
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 "דניירפ, ןעלעיצעּפס םעד ןענעוו טלחעצרעד ַאד ןעבַאה רימ

 טנַאמרעד ךיוא ַאד זומ סע .סטעזושטַאסַאמ ןיא נעיז םעד דובכל

 .ר .ַא רעד טניז רַהֲאי 10 ןערָאװעג זיא רהָאי םעד ןיא זַא ,ןערעוו

 עטימָאק לאנַאשייקוידע יד טָאה .ןערָאװעג טעדנירנעג זיא ןַאגרַא

 -מעצעד-רעבמעווַאנ) רעמונ-םואעליבוי ןעלעיצעּפס ַא ןעבענעגסיױרַא

 ןוא ןערַאטקַאדער ענעזעוועג עלַא ןופ ןעלקיטרַא טימ (1990 ,רעב
 .רעוט לאנַאשייקוידע

 ,אטנַארַאט ןיא ןעמוקרַאפ טלָאזעג טָאה ןָאשנעװנַאק עט21 יד

 סטעזושטַאסַאמ םעד ןענַארקעג טָאה ןעמ יו ךיילג רעבָא ,עדענעק

 ןיא ןַאשנעװנַאק יד ןעבָאה וצ ןערָאװעג ןעסַאלשַאב זיא ,רעטראשט

 ..ןַאטסַאב

 ןערָאװעג טלעטשענוצ ךיוא זיא ןַאשנעװנַאק רעט21 רעד וצ

 סָאװ ,עטימַאק ַא -- עטימַאק "סיפַא םוָאח , רעד ןופ טכירַאב א

 רעד וצ ןעגניירבניירַא ןוא ןערידוטש וצ , ;ןעוועגנ זיא קעווצ רהיא

 זוא ,"סיטַא םוָאה , א ןעיוב ןענעוו ,ןַאלּפ ַא ןַאשנעװנַאק רעדנעמוק

 רַאֿפ םייח ַא ןעפַאש וצ טייקכילנעמ רעד ןענעוו ןַאלּפ ןעטייווצ ַא

 .".ר .ַא ןופ רעדילנמימ עטלַא יד

 -סיוא טאה עטימַאק סיפַא םוָאה יד עכלעוו ,רענעלּפ יד ןופ

 ךיז טניול סע .ןעמוקענסיורא סָאוו-גינייוװ לייוורעד זיא ,טייבראעג

 ,.טרָאּפער רהיא ףיוא ךילרהיפסיוא ןעלעטשוצּפָא טינ רעבירעד

 ןָאשנעװנַאק (ןָאטסָאב) עטסניצנַאװצ ןוא ןייא יד

 ,יַאמ ןעט21 םעד ,גָאטנוז טנעפעעג ךיז טָאה ןַאשנעװנַאק יד

 ןעסיורג ַא טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה ארעּפָא ןַאטסָאב ןיא

 .םלוע

 -רָאביײל ןופ רעמלַאּפ . ,רד טנעפעעג טָאה גנוציז עטשרע יד

 רעשט םעד טלעטשעגרַאפ רע טָאה עדער רעצרוק זייז ךָאנ ןוא ,געיל

 ועבעגעג טאה רעכלעוו ,ןירושי םיפעי ,עטימָאק .זקע .צַאנ ןופ ןַאמ

 -םיוא ס'גניר רעטײברַא םעד רעביא קילברעביא ןעכילרהיפסיוא ןַא

 ,רהַאי םענעגנַאנרַאפ םעד ןיא ןעננואוט

 : טגָאזעג ןירושי טָאה סרעדנא ןעשיווצ

 רעבילרחעי 90 .גניר רעטייברא רעד ןיוש טריטסיזקע רהָאו 91,

 "ראפ ןיא טייצ רעד ךרוד ןערָאוװעג ןעמלַאהעג ןיוש ןענייז סנָאשנעװנַאק

 בווק .אקורעמא ןופ ןעמַאטש עטנונווארעפ יוד ןופ טדעמש ענעדוש
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 רעד ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןעניוז עכלעוו ,סנָאשנעװנָאק וד ןופ רעבָא
 ןוא עכלעוו ,אגאקוש ןיא ןָאשנעװנָאק עט-18 וד רעסווא ,טווהנעגנאגראפ
 -נווה ןופ טנעמַאדנופ םעד טגוילעג טָאה ןוא גיטכערּפ ןוא ןהעש ןעוועג
 םינ ןענויז ,סטיור לאנריומארפ יד גידנעמהעננא ,ןַאשנעװנָאק רעגיט
 רעכילרהעי עגיטנויה יד ווװ גנוטיידעב רעשירָאטסוח ַאוַא ןופ ןעוועג

 .ןָאמסָאב ןיא ןעטלַאהעג ,ןָאשנעװנָאק

 גנור רעטייברא יד ןופ ןעגנוסילש וד ייב ןעמ טגעלפ ,גנַאל ןערהָאו

 ' ןָאטסָאבב האבה הנשל :ןעוורשסיוא תולעפתה טימ סנָאשנעװנָאק

 .ןעראוועג טכילקרוווראפ ןוא םיורט רעגיזָאד רעד

 -ַאמ ןוא ןערעטאלפ ןעביוהעגנָא טָאה ,גנור רעטיוברא ןופ ןהָאפ יד

 .1991 ,ראונאי ןעט-91 םעד ,טיוטס סטעזושטאס

 ןצ טיימס טסטעוושטַאסַאמ ןיא ןעמוקעג ווא גנור רעטייברא רעד

 -ודיא רעלַאקידאר רעדעי ןענַאװ זיב ,ןעור טינ טעוװ ןוא "סענזיב ןָאהט,

 -ורקער טינ טעוו ,םויטס ןעווד ןוא ךיז טנופעג עכלעוו ,רעטייברא רעש

 .גנור רעטמייברא ןופ טסנוד םוצ ןערעוו טריט

 -ַאטַאמ ןיא ןעמוקעג ןיוש זוא גניר רעמויברא רעד ןעוו טצעו ןוא

 -רא ןופ לייהט א ןערעװ שהעג ,געיל רָאבייל רעד ןעוו ,טייטס סטעזושט

 ןייא ןייז טינ לָאז סע םוראוו ,עכַאזרוא ןייק ָאטינ ןוא ,גנור רעטויב

 ."אקירעמא ןיא רעטייברא

 ,טרהעלקרע ןירושי .י טָאה טכיזרעביא ןעכילרהעי ןייז ךָאנ
 רעד רע זיא ,סטעוושטאסַאמ טייטס ןופ ןעצעזעג יד טיול םגה זַא
 ךָאד ,ןַאשנעװנַאק רעד ןופ טייצ עצנאנ יד ןַאמרעשט רעלַאמרַאפ
 וצ ןעטאגעלעד יד טעב רע ןוא דובכ םעד טימ ןעלייט ךיז רע טעוו
 ,גנוציז רעד רַאפ ןַאמרעשט ַא ןעלהעוורע

 ,טלהעוורע גימיטשנייא טרעוו ןייטשיּפע .בַא

 עדער ןייז ןיא ןוא ןָאשנעװנַאק יד טסירגאב טָאה ןאהאק .בא

 .גקירעמא ןיא ענַאל עשיטילַאּפ ענידלָאמעד יד םרהירַאב רע טָאה

 ןעצנַאג ן'רעביא עיצקַאער ערעטסניפ ַא טצעי טשרעה סע להָאװבָא,

 יוַא ךיז ןלבעל סָאד םורַא ייווצ רעדָא רהָאי ַא ןיא רעבָא טעוו ,דנַאל

 רעד רַאפ יו ןעלהיפ ןעזָאל ךיז ןעלעוו ןעלַאקידַאר וד זַא ,ןערילוגערסווא

 טפעיטרַאפ ןענייז עכלעוו ,זנוא ןופ וד .עיצקַאער רעד רַאפ ווו ,המחלמ

 רעד ףיוא ןהעטש רעמיא ןעוומ ,גנוגעווַאב רעד ןוא ּפָאק ןוא ץרַאה טימ

 -עגסווא ןיוש טרעוו םזילַאיצָאס רעד ואוו ,דנַאל ַא ןַארַאפ ויא סע  .ךַאוו

 ,רחוא .להַארטש רעגוטכיל ַא ונוא וצ ךיז טגָארטרעד טרָאד ןופ .טפורּפ

 גנוגעװַאב עשיטסילַאוצַאס יד טריטנעזערפעד ,רעדולגטימ גניר רעטייברַא

 רעד לייוו ,טריזינאגרַא םוג טווז רהוא ףייוו ,רעגווטש םענעדלָאג ַא ףיוא
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 ןעשימָאנָאקע םעד ףיוא טהעטשַאב גנוגעווַאב רעדעי ןופ ּפיצנירּפ-דנורג

 -ָאקע ןַא טָאה רע לויוו ,קרַאטש זוא גנור רעטויברַא רעייא ןוא ,טנעמַאדנופ

 ,ןעיוב טינ זיוה ןייק ןעמ ןעק טנעמַאדנופ ַא ןהָא .טנעמַאדנופ ןעשימָאנ

 .עדוובעג עגיטכעמ א ןעיוב ןעמ ןעק טנעמַאדנופ ןעטנוזעג ַא ףיוא רעבָא

 עגיטבעמ ַא ןערעוו טיובעג טנעמַאדנופ ןעקרַאטש-גיזעור רעיוא ףיוא לָאז

 ."תונלטב ןוא םזיניוװָאש ןופ ןייר ןייז לָאז סָאװ ,עדייבעג עשיטסילַאיצָאס

 זיא םעדעמ רימידַאלװ רעוט רעשיטסידנוב רעטפסואווַאב רעד

 -עג טלעטשעגרַאפ ןיא רע .ןעליױּפ ןופ ןעמוקעג טשרָאקַא ןעוועג
 יד טלעיּפשעג טָאה רעטסעקרַא רעד ,ןַאמרעשט ם'נופ ןערַאוװ
 .טסַאנ םעד דובכל "העובש, עשיטסידנוב

 ;טנַאזעג םָאה םעדעמ

 רעונוא זוא סָאד ,טרעהעג סָאװ-רָאנ טָאה רהיא סָאװ ,רענעט וד,

 טומ ןוא ;'העובש, עשיטסידנוב עטלַא רעזנוא ,דעול עשוטסודנוב עטלַא

 רענעו ןופ טכַארבעג ךייא ךיא בָאה העובש רעניזָאד רעד ןופ רענעט יד

 ןייא ןופ סורג ַא זויא סָאד .סורג ןעשיטסידנוב ןעגיצרַאה ַא םי םייז

 ןופ סורג ַא זיא סָאד .רעטייווצ רעד וצ עיצַאזינַאגרָא רעשירַאטעלָארּפ

 רעטייברַא רעד ןוא גנור רעטייברַא רעד .ןערעגנוו םוצ בורק ןערעטלע

 -ושרַאפ טימ ,רעדנעל ענעדושרַאפ ןיא ,סעוצַאזינַאגרָא ויווצ --- ?דנוב ,

 מינ .דנובנעמַאווצ רעכילרעניא רעפעיט ַא --- ךָאד ןוא ,ןעבַאגפווא ענעד

 ןוא זנוא ייב טעװעדַאהעגסיוא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ערעווא ןופ גינייוו

 ,רעוט עגיטכיוו ךייא ייב ןערָאװעג ןוא רעהַא ןעמוקעג ןענייז ,םייה רעד

 ווא סע ףלוה סעמעוו טומ ,לַאירעטַאמ רעגיטכיוו רענעי ןערָאװעג ןענייז

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעווא .עיצַאזינַאגרָא רעייא ןערָאװעג טיובעגפיוא

 ןענייז רימ .ןעלעיצ ענעדישרַאפ ךילטנעגיוא ןעבָאה עוצַאזינַאגרָא רעזנוא

 רהיא זַא רעבָא .ןעדרָא רעכילרעדירב ַא טייז רהיא ,ויטרַאּפ עשיטולָאּפ ַא

 "נוומעג ךס ַא ָאד וויא ,טייקגיטעט רעכילרעסיוא רעד וצ וצ ךיז טקוק

 טייז רהיא ןוא ,ייטרַאּפ עשימילָאּפ ַא ווו רהעמ ןענייז רימ .סעכילטפַאש

 םעד עדייב ןעבָאה ,רהיא ווס ,רימ ווס .ןעדרָא סנערושניא ןַא יו רהעמ

 .םייה לעקיטש ַא רעטייברַא םעד םיג סָאװ ,ךַאז ןימ ַאזַא ןופ רעטקַארַאכ

 עסיורג ַא ךיוא םיוז רהיא ןוא ,החּפשמ-רעטייברַא עסיורג ַא ןענייז רימ

 ןיא ךיז ייב ,שימייה ,טוג ךיז טלהיפ ןעמ רעכלעוו ייב ,החּפשמ-רעטייברַא

 ןַא ,טייברַא-טגנורהעלקפיוא ןַא ןַא ןערהיפ רימ .ענעגווא טימ ,םייה רעד

 ןוא טייצ רעטצעל רעד ןיא .עבלעז סָאד טוהט רהיא ,טייברַא-סגנוהיצרע

 ןעשרעדניק םעד ןופ גנוהיצרע יד --- ךַאז עמַאזניימעג ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ

 -רע עשיטסודנוב עטלַא רעונוא .סָאד טוהט רהיא ,סָאד ןעוהט רימ .רוד

 טייקגיניוא יד זיא ץלַא ןופ רעכעה זַא ,םעד ןוא ןענַאטשַאב זיא גנוחוצ
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 רעדייא ,ןעמַאזוצ ךיז ןעװעטַאר וצ רעסעב זוא םע .גנוגעווַאב רעד ןופ
 ,ןעריטסיוקע וומ ןוא ןייז וומ םיוקגוניוא יד .לעודיוודניא ןעקניז
 גנולקיווטנע וד ןוא גגוצָארּפש ֹוד ןוא לַאוװוק רעד טהעטשַאב םעד ןוא לייוו
 ."םפנוקוצ רעד ןֹופ

 ןוֿפ ןעמַאנ ןיא טדערעג גנונעפערע רעד ייב טָאה ןייּפ סקַאמ
 : ןעטפַאשקרעוועג יד

 ,םרוחטיטכול רעדנענווש א יו ןעוועג גודנעטש זוא גניר .ברַא רעד;
 .ךיורט וד ,גנוגעװַאב-רעטיוברַא עשידיא יד ןעוו ,ןערהָאו וד ןיא ןוא
 רעמיא רימ ןעבָאה ,ביוטש יוװ ןעטָארטוצ ןעוועג זוא ,גנוגעווַאב ןָאונוי
 .גנור רעטייברַא ןופ סקואוו םעד ףיוא ,טייקגינווא רעד ףיוא טגויצעגנָא
 ןוא דנַאה ןעמַאזוצ ןהעג ןעלעוו ,ןעטּפַאשקרעוװעג יד ןוא .ר .ַא רעד ,רימ
 ."טווחשנעמ רעצנַאג רעד ןופ ףמַאק-סטייהיירפ םעד ןיא דנַאה

 -ידַאר עַלַא טעמכ ןופ רעסירנַאב ?חַאצ רעסיורג רעד ןעשיווצ
 -אב רעטבעילעג ,8 ךיוא טָאה דנַאל ן'רעביא סעיצוטיטסניא עלַאק
 -טפליה ןעשיניצידעמ ,ר .ַא ןופ ןעמַאנ ןיא ןַאשנעװנַאק יד טסירג
 : טנַָאז רע ,דנאלסור רַאפ טעטימַאק

 -נוא עלַא ןעצוטש וצ רעמשרע רעד ןעוועג לָאמעלַא זיא .ר .ַא רעד,
 קנעד ךיא .טויברַא-ףעילער טימ ןעדנוברַאפ ןעניוז סָאװ ,ןעגנומחענרעט
 ןוא עגיטכיוו ַאזַא ןענַאטשעגרָאפ םינ ךָאנ זנוא זיא לָאמנייק זַא ,רעבָא
 ןוא ,טערטרַאפ ךיא עכלעוו ,עטימָאק וד יו ,םייברַא-ספליה עגיטיונ
 א ןעיוב וצ עמוס עגיטיונ יד ןעפַאש וצ ןעמונרעטנוא ךיז טָאה עכלעוו
 ווו לנַאל ַאזַא רַאפ זַא ,תמא ןיא'ס .דנַאלסור טעיװָאס רַאפ לאטיּפסָאה
 ץנַאג ַא סָאד ןיא ,ןעשנעמ ןָאולימ גוצרעפ ןוא טרעדנוח ַא טימ ,דנַאלטור
 ןיא טייקכילרעדירב ןופ קורדסיוא רעד ןייז טעוװ םע רעבָא ,ףליה עניילק
 -סור טעיוװָאס םורַא טמענ עכלעוו ,עדַאקָאלב רעד ןעגעג טסעטָארּפ ַא ךיוא
 ןעטַאגעלעד יד זַא ,ףָאה ןוא עציטש עלעיצנַאנופ רַאפ רילעּפַא ךיא  .דנַאל
 ,םייברַא רעלעבָאנ רעגיזָאד רעד טָא ןופ טייקגיטכווו וד ןעפיירגַאב ןעלעוו
 ."עציטש עגיטיונ וד ןעבעג ןוא

 ןענייז 1990:1991 רהָאי ן'רַאפ עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ יד
 ; ןעוועג

 עטימַאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד

 רעטערקעס-לַארענעשזד ,ןיקסַאב .ו ןַאמרעשמ ,ןּורושי .ה .ו
 רעטערקעס .קער ,רעטבעולעג .פ ןַאמרעשט-סייוװ ,טרעּפלַא .ו
 רעוויוװדַא לעגול ,ןָאדנָאל ריאמ רערושעזרט ,ןַאמצלַאז .ר

2 

 רָאמקרער ,ןילווּב .ב .ו
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 .+ עטימַאק סנעווירג

 לעקסַאה .

 ןַאמרעה .

 ןַאמטלַא .

 אקּפארק .ב
 ןיגרוב .ב

 =+ ןצ+ 2 אי יני

 : עטימַאק סנַאיצַאזינַאגרַא

 ןייטשרעניד .

 לירעבע .

 שטידוו

 ןַאמצלַאז .

 וקסנורק .

 : עטימַאק םוירַאטינַאס

 גרעבלַאוװ

 רעסַאוװשירפ

 טרעּפלַא .

 דַארניּפש
 ןיקמאכענ

 דראָאב עלַאנַאיצַאנ

 אינייווליסנעּפ ,ןיקרַא .

 וָאניליא ,ןָאסנענעב .

 אינישזדריוו ,סיוויוד ,

 ןעגישימ ,רעסקאד .

 וזריושזדדוינ ,ןול ,

 טוקיטענָאק ,םיור סורָאמ

 עדענעק ,וָאבור .א

 הניר רעטייברא ןופ עטכושעג וד

 :עטימָאק סיפַא

 סמארביוא .מ

 ןירושי .ה .ּו

 טַאלבנעזָאר .ט .שוד

 לעדנַאמ .א

 רעוַאטיל .נ

 : עטימָאק טיפענעב

 ובָאקאו ,

 גנולרעפיוה .

 טָאלָאמ .ס .
 ןולויב .

 = יא = סח ש רעיוּפש

 : עטימָאק לאנַאשייקוידע

 ןַאמרענויפ .נ

 ןיסעיל .

 סקַאז .ש .

 שטיווערוג .

 ןייטשנרעב .

 .ןערטָאקעריד ווא

 ןיטנאקסיוו ,ןיבור .א

 דנאלירעמ ,ץיוװָאלעּפ .א

 קרָאו-וינ ,רעלהאצעב .

 דנַאלייא דואהר ,ןַאמרעש .ה

 אטָאסענימ ,רעווש .ד

 ָאווהָא ,יקציניוו .ו

 ןיעמ ,ןַאמלוש .ס

 .דראַאב ירעזייוודא לאקידעב עניימענלא

 ןרעּפלַאה .שזד .רד

 ןָאסירעמ .א .ו .רד

 עּפסַאק .בא .רד

 גרעברעווליס ,פ ,רד

 ץיווַאמווה .א .רד

 ןָאטלענ .ב .רד

 ָאבמעד ינעפ .רד

 וקסרַאב .י .רד



 ל88 טור רעטווברא ןופ עטכושעג ֹוד

 : ךראאב ירעזייוודא ?אקידעמ טוירַאטינַאט

 םָאו .3 .וד ןרעּפלַאה .שזד .רד
 ןיקסעּפ .ש .רד ןַאמרעגניא .ס .רד
 לַאהטנעזָאר .מ .רד וניווס'קעמ .רד

 ; עטימַאק סיִפַא םוָאח טנַאזיוװער ןָאשוטיטסנַאק

 : עטימַאק
 ןַאמרעשט ,ןאטיוועל .ב

 ַאמרעשט ,ןווטשּפע .
 רעטערקעס ,קונדַאּפ .שוד ןאמרע ןייטשפע .בא
 רעטערקעס ,ןַאמהטָאר .ל

 ןודלָאג .ה ןיימשרעניד .א
 טפולק .ו ןיקסוג .ר
 ןובשַא י' מס רעגנַאל .א

 -נָאמ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבַאה ןעגנוציז"ןַאשנעװנַאק עלעגער יד
 ןעטלַאהעגנָא ןעבָאה ןוא לעּפמעט טנַאמירט זיא יַאמ ןעטפ םעד גאט
 ,יַאמ ןעט? םעד ,דנעוַא תבש זיב

 .י ןופ ןענאטשאב זיא ןַאשנעװנַאק ןופ טַאירַאטַארקעפ רעד
 ,זיּמשַא .י .מ ןוא יקסנעוויא ,מ ,סטרעבַאר

 -נַא ןיא ןוא סטעזושטַאסַאמ ןיא גנוריזילַאגעל רעד בעילוצ
 סָאװ ,עטימאק סנאיזיווער ןאשוטיטסנַאק יד טָאה סטייטס עדער
 ,קראונ ןיא ןַאשנעװנַאק רענירחירפ רעד ייב ןעראוװעג טלהעוורע זיא
 .ןאשוטיטסנאק רעד ןיא ןעגנורעדנע ענינייא ןעכַאמ טזומעג

 ,עטימַאק ןאשוטיטסנַאק רעד ןופ רעטערטרַאפ ,ןַאמהטָאר 7
 : טנַאזעג טרַאּפער ןייז ןיא טָאה

 וצ ,םעד ןיא ויולב ןענַאטשַאב טויבוא רעונוא זוא ךולטנעגייא,
 ןוא ןעצעועג עיינ יד טימ גנַאלקנייא ןוא עיצוטיטסנָאק ֹוד ןעגניירב
 -נָאק עגירעהירפ יד ויב ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןעגייז עכלעוו ,סטנעמדנעמַא
 -עסעבסווא לעיפ ןערָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא רעבָא ןעניוז סע .סגָאשנעוװ
 סיוא ןערעוו טכַאמעג טזומעג ןעבָאה עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק רעד וצ ןעגנור
 סרעזייודַא לעגיל יד ןופ גנוטַארַאב רעד טימ .ןעכַאזרוא עלַאגעל ןייר
 ַא ןערָאװעג טלעטשעגניירַא ךיוא עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןיא ,.ר .ַא ןופ
 טיפענעב םוירַאטינַאס םעד טיג סָאװ ,םוירַאטונַאס ןעגעוו טקנוּפ רעוונ
 .לַאפ רעד ןעוועג טינ טצוא זיב זיא סע סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעבולצזעעג 8
 ןוא ,רָאלק גונעג ןעוועג טינ טּפיוהרעבוא זיא םוירַאטינַאס ןופ טקנוּפ רעד
 .רעכילטיוד סע ויא עיצוטיטסנָאק רעטרעפעבעגסווא רעגיטצעי רעד ןיא
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 גיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג טינ טָאה עטימָאק סנָאוויוװער ןאשוטוטסנָאק וד

 -נָאק רעד ויב ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןוא סָאװ ,טקנופ םעד ןעלעטשוצנוירַא

 רעד ןופ דולגטימ ַא טרהעוװרַאפ סָאװ ,טיָארטעד ןיא 1019 ןופ ןָאשנעוװ

 -כָאנ רהָאו יורד ווו רהעמ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןייז וצ עוויטוקעזקע

 רהעמ ןערָאװעג ןעפורעגסוורא טלָאמעד זיא טקנופ רעגיזָאד רעד .דנַאנַא

 יָאק ןָאשוטיטסנָאק יד .עלעיפיצנירּפ ןופ יו ,ןעדנורג עבולנעזרעּפ ןופ

 ןופ לָאז טקנומ םעד ןופ ןעמענגָא סָאד זא ,ןעגעגַאד טינ רעבָא טָאה עטימ

 ."ןערעוו טרידנעמָאקער רעדיוו ןָאשנעװנָאק רעד

 ןעטכַארטַאב וצ עטימַאק א ןעבילקעגסיוא טָאה ןַאשנעװנַאק יד

 -ענ טכַאמעג ןָאשוטיטסנַאק רעד ןיא ןענייז סָאװ ,ןעננורעדנע יד

 זוא טריציפידַאמ ןעטקנוּפ עטרעדנעעג יד טָאה עטימַאק יד .ןערָאוװ

 .ןערָאװעג טריציפיטַאר ןָאשנעװנַאק ןופ זיא ןַאשוטיטסנַאק יד

 (*,טפַארק ןיא ןיירַא דלַאב זיא ןָאשוטיטסנָאק יד

 : ונייהד ,סעיצולָאזער עהייר ַא ןעמונעגנַא טָאה ןַאשנעװנַאק יד

 -ַארעּפַאַאק יד ןעציטשוצרעטנוא ,טייברא-ףעילער יד ןעצעזוצטרַאפ

 -ארוטאנ ןענעוו ,סמואעסייל-רָאבייל ןעגעוו ,ןעננומהענרעטנוא עוויט

 -ער-טסעטארּפ עפרַאש ַא ,סאיאה ןופ טייברַא יד ןעציטש וצ ,עיצַאזיל

 יד ןעגעג עיצולָאזער א ,תורזג סנַאיצארנימיא יד ןענעג עיצולָאז

 -נַא ןוא סנַאשיירעדעּפ קיוויס ,סנַאשיײאיסָאסִא סרערושטקעפונַאמ

 טלעטשעג דיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטפַאשרעּפרעק ערַאנַאיצקַאער ערעד

 יו ,ןעלטימ יילרעלַא דרוד סנַאינוי יד ןענידעש וצ עבאנפיוא סלַא

 ךיוא ןענייז סע .,רעטייוו ױזַא ןוא סעיצאקָאװַארּפ ,,שזַאניַאּפש

 -דנער ןענעוו סעיצולַאזער ענימיטשנייא ןערָאװעג ןענַארטעגסױרַא

 טָאה ןוא טניילנענַא ךיז טָאה עיצקאער יד רעכלעוו ףיוא ,?וקס

 ,דנַאלסור-טעיװַאס ןעגנעוו ןוא ,ןעסילש טלָאװעג רהיא

 :ךילרעטרעוו רעביא ַאד רימ ןעבינ סעיצולָאזער ייווצ עטצעל יד

 לוקס דנער ןעגעוו

 ַא ךרוד טציא טבעל לוקס דנער יד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא גידנעמענ

 -רַאֿפ וצ טגינייארַאפ ןענייז ןעטנעמעלע ערעטסנופ עלַא -- טיוצ עשיטורק

 טָאה עיצקַאער יד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא גידנעמענ ןוא ;רהיא ןעטכינ

 סָאד ןעוו ןוא ,ןעריניאור וצ עטשרע וד סלַא לוקס דנער יד ןעבילקעגסיוא

 -כָאנ ,1998 ןיא ןערָאװעג טקורדעג זיא ןָאשוטיטסנָאק יד (*

 -וצנורּפ , א ןעמונעגנָא טָאה ָאטנָארַאט ןיא ןָאשנעװנָאק עטפפ וד יוװ םעד

 ."גנורעלקרע ןעּפ
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 ןייז ןעלוש עלַאקידַאר עדנעריטסיזקע עלַא ןעלעוו ,ןעגנולעג רהיא לָאז
 ןערעדָאפוצפווא ןאשנעוונָאק .ר .ַא יד טסילשַאב םוראד ;רהַאפעג ןיא
 שילַארָאמ לוקס דנער יד ןעציטש וצ דנַאל ן'רעביא סעשטנערב ערהוא עלַא
 .לעוצנַאנופ ןוא

 דנַאלסור טעיווַאפ

 ןעדורפ ןיא ןעבעל וצ טכוז קלָאפ עשיסור סָאד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא
 סע סָאװ ,ןופרעד טדייל קלָאפ עשיסור סָאד זַא ןוא ,רעקלעפ עלַא טימ
 -ווקגידנעווטיונ ערעדנַא ןוא עירעגנישַאמ ,ןעלַאירעטַאמ עיור םהיא ןעלהעפ
 ;עקירעמַא טימ ןעגנוחיצַאב-סלעדנַאה ןעבָאה וצ טוירג זוא םע זַא ןוא ,ןעט
 -ַאטסיה ןוא לענָאוצידַארט ,קלָאפ רענַאקירעמַא סָאד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא
 עכלעוו ,רעקלעפ וצ ןעיטַאּפמיס עגיוו טקירדעגסווא רעמיא טָאה ,שיר
 ןאשנעוונָאק עטפ1 יד טסילשַאב --- ,עיטַארקָאטיוא ןופ טוירּפַאב ךיז ןעבָאה
 ןעמאַאמש עטגיגויארַאפ יד ןופ גנורוגער וד ןערעדָאפוצפווא .ר .ַא ןופ
 -טעיווָאס טימ ןעגנוהיצאב-סלעדנַאה עכולדנוורפ ןיא ךיז ןעלעטש וצ
 .דנַאלטור

 םעד ןעפור וצ עיצולאזער ַא ןעראוועג ןעמונעגנַא זיא רעטייוו
 :גנונינייאראפ ַא וצ גניר רעטייברַא טנעדנעּפעדניא

 טגיטייזַאב ןעטייקגירעווש עלַא ןענווז טצעו זַא ,טכַארטַאבנא ןיא
 סטעזושטַאסַאמ ןיא טייקכולצעזעג ס'גנור רעטייברַא םעד ךרוד ןערָאװעג
 רעטיוברַא ויווצ ןעבָאה וצ ןעכַאזרוא ןויק ָאטינ ןענייז סע ןוא ,טייטס
 -ךנורג ערעייו ןיא םינ ךיז ןעדיישרעטנוא עכלעוו ,אקירעמַא ןיא סגניר
 -ןרב ַא ןעפַאשרַאפ ןוא ןעטפערק יד זיולב ןערעטילּפשוצ רָאנ ,ןעּפיצנירּפ
 -רַא רעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא זַא ,טכַארטַאבנא ןֹוא ןוא }המַאק"רעד
 -רָאפ ןיוז וצ ןערעוו טעדנעװעגנָא ןעטפערק עלַא ןעזומ גגוגעווַאב-רעטווב
 -נעוװנַאק עט21 וד טסילשַאב --- ,אנוש םענוומעגלַא רעזנוא ןעגעג טגונווא
 -רָאפ ַא וצ גניר רעטייברַא טנעדנעּפעדנוא םעד ןעפור וצ .ר .ַא ןופ ןאש
 רעד ןופ ןעטַאגעלעד וד וצ סורג-רעדורב ַא ךיוא ןעקוש רימ .גנוגיגויא
 -עגּפָא ךילצריק ףרַאד עכלעוו ,ןַאשנעװנָאק גגור רעטויברַא טנעדנעּפעדנוא
 -נָא טעוװ ןאשגעוונָאק עגיזָאד יד זַא ,ןעטרַאװרע רימ ןוא ,ןערעוו ןעטלַאה
 ןופ וויטוקעזקע רעד טימ ןעפערט וצ ךיז ןעלטימ עדנעסַאפ וד ןעמענ
 גנוגינוואראפ ַא רַאפ רענעלפ עלַא ןעטייברַאוצסיוא ,גנור רעטיוברַא

 עטלהעוורעדוינ רעזנוא זַא ,שנואוו םעד סווא טקורד ןָאשנעװנָאק יד
 -רַאפ ןופ עגַארפ רעגיזָאד רעד ןיא ןעלדנַאה טעוו ןויטוקעזקע עלַאנָאוצַאג
 רעד ןוא ןָאשנעװנַאק רעד ןופ שנואוו ןוא טסווג םעד טיול גנוגינייא
 .אקירעמַא ןוא גנור רעטויברַא ןווא רַאֿפ --- םפאשרעדילגטימ רעטיירב



 גניר רעטייברא ןופ עטכישעג יד 746

 רעד וצ ןערעוו טקישעג לָאז עיצולָאזער רעגיזָאד רעד ןופ עיּפָאק ַא

 .גנור רעטייברַא טנעדנעּפעדניא ןופ וויטוקעזקע

 ןופ רענָאשימָאק סנערושניא םעד וצ עיצולַאזער-קנַאד ַא

 סטעזושטאסאמ

 טוהט ןוא טרעטרַאשטעג טציא ויא .ר .ַא רעד זַא ,טכַארטַאבנא ןוא

 ןוא ןעטאַאטש עטגינויארַאפ יד ןופ סטייטס גיסיירד ןוא טכַא ןיא סענזיב

 -ושטַאסַאמ ןופ גנוריגער-טייטס יד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא ןוא ;עדענעק

 רעטרַאשט ַא .ר .ַא םעד טגיליוװַאב קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ טָאה סטעז

 "נוא זַא ,טכַארטַאבנא ןיא ןוא ;טייטס ןעגיזָאד םעד ןוא סענזיב ןַאהט וצ

 רענָאשימָאק םנערושניא םעד ףיוא טגיײלעגפיורַא טָאה עיצַאקילּפַא רעז

 -כרוד רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טייברַא להָאצ עסיורג ַא ףעטס ןייז ןוא

 טימ ךיז ןענעקַאב סָאד ןוא ץעזעג ןופ ןעגַארפ ענעדישרַאפ ןופ גנוקוק

 -נעוונַאק עט91 יד זַא ,ןעסָאלשַאב רעבירעד סע זיא -- ,ןעטקַאפ עגיטיונ

 ,וַאמ ןעט0ס ן'ויב ןעט1 םעד ןופ ןָאטסָאב ןיא טלעמַאזרַאפ ,.ר .ַא ןופ ןאש

 -רענא ,טייהנעדירפוצ ןופ להיפעג ןעכילרעניא רהיא סיוא טקירד ,1

 סָאװ ,גנולדנַאהַאב רעכילפעה ןוא רעגידלודעג רעד רַאפ קנַאד ןוא גנונעק

 ןייז ןוא סבָאה .ב סנערַאלק ןעטרהעעג םעד ןופ ןעגָארקעג טָאה .ר .ַא רעד

 גנונפָאה רעונוא סיוא ןעקירד רימ ןוא ,ןָאסדרַאשטיר .א וו ,טנעטסיסַא

 דנָאפ טיפענעב-ןעקנַארק ןוא -ןעטיוט רעזנוא ךרוד זַא ,גנורעכיזרַאפ ןוא

 .ר .ַא רעד סָאװ ,םוירַאטינַאס ןעכילמהעווקַאב ,ןעטנעבייצעגסיוא םעד ןוא

 יד ןעטסייל וצ דנַאטשמיא ןייז רימ ןעלעוו ,ו .נ ,יטרעביל ןיא טָאה

 ןערָאװעג ןענייז עכלעוו ,סטעזושטַאסַאמ ןופ רעגריב יד וצ ףליה עטסעב

 ,ןעסָאלשַאב רעטייוו זיא סע ןוא ;עיצַאזינַאגרָא רעזנוא טימ ןעדנוברַאפ

 ןעלָאקָאטָארּפ יד ןיא ןערעוו ןעבירשרַאפ לָאז עיצולָאזער עגיזָאד יד זַא

 עיצולָאזער רעד טָא ןופ עיּפָאק ַא סָאד ןוא ,ןאשנעוונָאק רעגיזָאד רעד ןופ

 "רע ןייז ןוא סבָאה .ב סנערַאלק ןעטרהעעג םעד וצ ןערעוו טקישעג לָאז

 .ןָאסדרַאשטיר .א .וו ררעה ,ףליהעג ןעטש

 .2 ןעקנַאדַאנ וצ עיצולָאזער א ןעראוועג ןעמונעגנָא ךיוא זיא'ס

 ,"ןיטעלוב-ןָאשנעװנָאק ,, ןופ ןערָאטקַאדער ,שטידוי .פ ןוא ןַאמהטָאר

 -עד יד ןעבעגעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעצעביק עטוג יד ראפ לעיצעּפס

 .ןעטַאגעל

 -עװַאב = ןעביוהעגנַא ,טנַאמרעד ןעביוא ןיוש יו ,דיז טָאה סע

 -סאה ַא תוירחא רענענייא ףיוא ןעפַאש וצ ; רעדילנטימ ןעשיווצ גנוג

 טקירדעגסיוא טָאה ןאשנעוונַאק יד .דנאלסור טעיװַאס ןיא לאטיפ

 לָאז ןַאלּפ רעגיזָאד רעד זַא ,זחעז ןעכַאז ןעטַאנעלעד יד ,שנואוו רהיא

 .סעשטנערב יד ןופ ןפוא ןעגירעהעגנ א ףיוא ןערעוו טצימשישו
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 -טיס ןוא גנורעטסיינַאב רעזנוא ןעקירדוצסיוא עיצולַאזער ַא
 אקירעמַא ףא סרעקרַאװ גנידָאלק דעטײמַאגלַאמַא יד וצ עיטַאּפ
 -נייא ךיוא טרעוו ,ךרוד ןערחיפ ייז ןעכלעוו ,ףהמַאק ןערעווש ן'רַאפ
 ,ןעמונעגנַא גימיטש

 רעקניל רעד ןופ ןעבַאנסױא ןענישרע ןענייז רהאי םענעי ןיא
 ןוא "רעירָאמעלַארּפ , ,ףמַאק רעד, ;גנוגעװַאב רעד ןיא ננוטכיר
 ,"שודנעלאשט טרעקרַאוו,

 ןענעוו עיצולַאזעד יד זא ,טגנַאלרַאפ ןעבאה ןעטאנעלעד דס ַא
 -רַאֿפ ןיא .ןעבַאוסיױוא יד טא ןעמהענניירַא ךיוא לָאז עסערּפ רעד
 ,עיסוקסיד עסייה ַא ןעמוקענ

 : טכיראב-ךאשנעוונַאק םעד רעביא ַאד ןעביג רימ

 עסערּפ רעד ןעגעוו

 עיירפ , ,"ללָאק , קרָאי-וינ ,"סטרעוורָאפ , רעד זַא ,טכַארטַאבנא ןוא
 -עּמַאָאק , ,"םורשטרָאפ , ,"טיוקגוטכערעג, ,"טפנוקוצ , ,"עמיטש רעטויברַא
 טגידייטרַאפ וירפ ןעבָאה ,?לָאנרושז סרעקוומיּפעק, ןוא ,"טלעוו עוויטַאר
 ךיוא יוו ,טעטירַאדילָאס-רעטייברַא רעלַאנָאוצַאנרעטניא ןופ ןעּפיצנורּפ יד
 עט91 יד טסילשַאב -- ,גנור רעטויברַא ןופ ןעקנַאדעג ןוא ןעּפוצנירּפ יד
 עטנַאמרעד-ןעביוא וד וצ קנַאד ַא ןעקירדוצסיוא .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק
 -ױַא וד סלַא טנעקרענא ךיוא ןערעוו ייז ןוא ,ןעבַאגסיוא ןוא ןעגנוטווצ
 .גנור רעטייברַא ןופ טסויג םעד סווא ןעקירד סָאװ ,ןענַאג

 ןעשיווצ עיסוקסיד עגיצוה ַא סיורַא טפור עוצולָאזער עגיזָאד יד
 .ןעטַאגעלעד יד

 רעד, ןעבַאגסיוא יד זַא ,טנעמדנעמַא ןַא ןעגָאלשעגרָאפ טרעוו סע
 ןעבעגעגוצ ןעלָאז ,"שזדנעלאשט סרעקרָאװ, ןוא ,"רעירָאטעלָארּפ , ,"ףֹמַאק
 ויז לוווו ,םריסרָאדנוא .ר .ַא רעד סָאװ ,ןעבַאגסווא לחָאצ רעד וצ ןערעוו
 .רעטייברַא יד ןופ ןעסערעטנוא יד ןוא ךיוא ןענייז

 רעד זַא ,גנונוומ יד סיוא טקירד קרָאידויג ןופ גרעבנייוו דנוורפ
 טצוא ןעמוק עכלעוו ,ןעיורעטייר ץלַא ןעגָארטרעביא טיג ךיז וצ ןעק .ר .ַא
 םעד וצ רע טרילעּטַא רעבירעד ןוא ,גנוגעווַאב-רעטייברַא רעד ןיא רָאפ
 .ןעהיצוצקירוצ גַאלשרָאפ ןייז רעלעטש-גַאלשרַאפ

 -נעביוא יד ןופ גנוטכור וד זא ,טקגעד ןילקורב ןופ ףלואוו .ב דנוירפ
 -ָארּפ גוצניונ ןוא ןיינ םומ גנַאלקנווא ןיא טינ זיא ןעגנוטווצ עטנָאמרעד
 גָאלשרָאפ םעד רָאפ רעבירעד טגָאלש ןוא ,רעדילגטימ .ר .ַא יד ןופ טנעצ
 .ןעהוצוצקירוצ
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 ןענייז רימ סָאװ ,םעד ץָארט זַא ,טגָאז ָאגַאקוש ןופ ןעהָאק דניורפ

 ,רעבָא רע טקנעד ,ןעגנוטייצ ענעי ןופ ןעגנוטכור וד טימ גימיטשנווא טינ

 עטנַאמרעד-ןעביוא יד יו ,גיצרעהגנע ווזַא ןייז טינ לָאז .ד א רעד זַא

 .ןעבַאגסיוא וירד יד ןעריסרָאדניא לָאז ןוא ,ןעגנוטווצ

 יד ןופ גנוטכיר יד זא ,טקנעד טיָארטעד ןופ ןָאסניוװעל .ס דנויירפ

 ןעפמעק ויז .עדנערעטשוצ ַא ךילצנעג זיא ןעגנוטווצ עטנַאמרעד-ןעביוא

 רימ סָאװ ,טייברַא רעצנַאג רעד ןעגעג רָאנ ,ןעטסילַאטיּפַאק ןעגעג טינ

 ןוא ,רעירַאטעלָארּפ סלַא רהָאי גיסיירד עטצעל וד רַאּפ ןָאהטעגפיוא ןעבָאה

 ןעגעג ןענייז עכלעוו ,סעיצולָאזער עכלעזַא ןעמעננָא טינ ןעק .ר .ַא רעד

 .גנוגעווַאב-רעטייברַא רעד

 ןענייז ןעגנוטווצ יד זַא ,טקנעד לאערטנַאמ ןופ וקסטָאבאלס דניורפ

 ןערָאלרַאפ םָאה ןָאינווי סרעירָאּפ וד ןעוו .עבילטרָאװטנַארַאפ ןייק טינ

 ןופ טכעלש רהעז טלהיפעג ךיז ןעבָאה רעדילגטימ יד ןוא קיירטס םעד

 יווברַא יד ןערעטנומוצפיוא טאטשנא ,ןעגנוטיוצ עגיזָאד יוד ןעבָאה ,םעד

 ,טקנעד רע .רערהיפ-רעטייברא יד ףיוא לעבעווש ןוא ךעּפ ןעטָאשעג ,רעט

 -טרָאװטנַארַאפנוא עכלעזַא לָאז .ר .ַא רעד זַא ,עדנַאש א ןעוועג טלָאװ סע זַא

 .ןעריסרָאדניא ןעגנוטייצ עכיל

 ןענייז .ר .ַא ןיא יוװ יווַא סָאד ,טקנעד 1 .רב ןופ ןייטשפע .א דניורפ

 ןענייז רעדילגטימ עלַא טיג עכלעוו טימ ,ןעגנוטכיר וילרעלַא ןעטָארטרַאפ

 .ןערעוו טריסרָאדניא ךיוא ןעגנוטייצ יד ןעפרַאד ,ןענַאטשרַאפניוא

 "בור עלַא זַא ,גנוניימ רעד טימ ךיוא זיא קרָאי-וינ ןופ ןיוועל .ו

 .ר .ַא ןיא ןעטָארטרַאפ ןייז ןעפרַאד ןעגנוט

 ןעמ .ןעמונעגנָא ןַאד טרעוו עיסוקסיד יד ןעסולש וצ גַאלשרָאפ ַא

 .הנומוטשּפָא רעד וצ וצ טםערט

 .ס9 ןעגעג ןעמיטש 56 טימ ןעזיוועגקורוצ טרעוו טנעמדנעמַא רעד

 ןעועלעגרָאפ זיא יז 'וװ ןעמונעגנָא טרעוו עיצולָאזער עלעניגירַא יד

 | . .ןערָאװעג

 ןאשנעוונַאק רעד ףיוא טאה ,רעטערקעט-פארענעג ;ןיקסַאב .י

 םעד ןוא גניר רעטיײברַא םעד ןעשיווצ ךַאמּפָא םעד טגיילעגראפ

 .געיל-ראבייל

 :ךַאמּפָא ם'נופ טסקעט רעד

 טיפענעב לאנריוטַארפ ַא ,גנור רעמיוברַא םעד ןעשיווצ ךַאמּפָא רעד

 ,קרָאי-וינ טויטס םעד ןופ ןעצעועג יד רעטנוא טריזינַאגרָא ,יטעייסַאס

 -ןונ יטנואק ,קרָאי-וונ ןופ טדָאטש יד ץַאלּפ-סעגזיב טּפיוה סלַא טָאה ןוא

 ,דעטיירָאּפרָאקניא געיל-רָאבייל םעד ןוא ,קרָאי-וינ ןופ טַאטש ןוא ,קרָאי
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 ןופ ןעצועעג וד רעטנוא טריזינַאגרָא ,וטעווסָאס טופעגעב לאגרווטַאוֿפ ַא

 ןוא ויא םענויב ןוא ץַאלּפיטּפווה סעמעוו ןוא ,סטעזושטַאסַאמ טַאטש םעד

 .סטעזושטַאסַאמ ,יטנואק קלָאפָאס ,ןָאטסָאב

 ןעליוו סימעווסָאס עדייב עגיזָאד וד זַא ,טכַארטַאבנא ןוא גידנעמענ

 ַא ןיא ךיז ןערידולאסנָאק ןוא ,ךיז ןעצלעמשנעמַאזוצ ,ןעגינווארַאפ ךיז

 .םעמסוס שודָאל וד רעטנוא יטעויסָאס טיפענעב לאנרווטַארפ

 : טכַאמעגּפָא רעבירעד סע ייז

 טמיטשַאב ןוא רעביא טיג דעטיירָאּפרַאקניא געול-רָאבייל רעד זַא (1

 -רַאפ ערעדנַא עלַא ןוא סדנָאפ ,םישרעבמעמ ןייז גנור רעטייברַא םעד רַאפ

 -רַאפ טםעוװ רע עכלעוו רעדָא ,גָאט םעד וצ טציזַאב רע עכלעוו ,סנעגעמ

 גנוגינויארַאפ עניוָאד יד ןעוו ,טייצ וד ןוא גָאט םעד ןעשיווצ ןעגָאמ

 -ַאסַאמ ןופ רענַאשימָאק םגערושניא םעד ןופ ןערעוו ןעסייהעגטוג טעוו

 טיימס םעד ןוא סנערושניא ןופ טנעדנעטנוארעפוס םעד ןוא ,סטעזושט

 .קרָאודוונ

 סדנָאפ וד ,ּפישרעבמעמ יד רעבוא טמענ גנור רעטייברַא רעד סָאד (2

 -רָאבוול רעטנַאמרעד- ןעביוא רעד עכלעוו ,סנעגעמרַאפ ערעדנַא עלַא ןוא

 ןעגַאמרַאפ טעו רעדָא ,גָאמ םעד וצ טגָאמרַאפ דעטוורָאּפרָאקניא געיל

 -םוג םעוו גנוגינווארַאפ עגיוָאד יד ןעוו ,טייצ יד ןוא גָאט םעד ןעשיווצ

 ,סטעוושטאסאמ ןופ רענָאשימָאק סנערושניא םעד ןופ ןערעוו ןעסווהעג

 .קרָאווינ ןופ טגערושניא ןופ טנעדנעטניארעּפוס םעד ןוא

 ,דעטיירָאּפרַאקנוא געילירָאביל םעד ןופ רעדילגטימ יד סָאד (8

 רעטיוברַא םעד ןיא ןערעוו ןעמונעגנוירַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןעלעוו עכלעוו

 טגוטכערַאב ןייז ןוא ,סעיגעליווירּפ ןוא ןעטכער עלַא ןעבָאה ןעלָאז ,גניר

 -וולוגער ןוא סלור עלַא רעטנוא ןעפרָאװרעטנוא ןוא ןעטיפענעב עלַא וצ
 .ַא ןופ עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןעטלַאװטנע ןוא ןעבירשעגרַאפ יוו ,םגָאש
 םעד וצ ןעגנולהָאצ ערעייז .ר .ַא םעד ןיא ןעלהָאצ ןעלָאז ויז זַא ןוא } .ר
 םעד ןיא ןעמוקעגניורַא ןענייז ייז ןעוו ,רעטלע רעד טיול דנָאפ-ןעטיוט

 .קנוא געול-רָאבייל

 ,דעמוירָאּפרָאקניא געילירָאביול םעד ןופ טפַאשרעדילגטימ יד סָאד (4
 ,גנור רעטייברַא םעד ןיא ןעמונעגנוירַא ןפוא ַאזַא ףיוא טרעוו עכלעוו
 טאטשנא ,סטוימופוטרעס ּפישרעבמעמ גנור רעטייברַא םעד ןופ ןעגירק לָאז
 -עגסיורַא יויז וצ זיא סָאװ ,טנייה ןעבָאה ויז עכלעוו ,סטייקופויטרעס יד

 .דעטיורָאּפרַאקנוא געיל-רָאבייל ןופ ןערָאוװעג ןעבעג

 עבכלעוו ,דעטיורָאּפרַאקנוא געולירָאבוול ןופ רעדילגטימ עלַא זַא (9
 ,גנור רעטייבוַא םעד ןופ רעדולגטיט ךיוא טווצ רעבלעז רעד ןיא ןענייז

 -ַאב לָאז עכלעוו ,טנערושגומ ןַא גנור רעטויברַא םעד ןוא ןעגירק ןעלָאז
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 עדיוב וד ןוא טרעבוורַאפ ןענוייז ויז עבלעוו רַאֿפ ,עמוס עצנַאג יד ןעפערט

 ןעגָאווצּפָא גיליוו ןענייז ןענַאורעּפ עלעודיווידנוא יד ןעדייס ,סיטעייטָאט

 םיראישיפעגעב ערעייז עכלעוו וצ ,סטיפענעב-ןעטיומ יד ןופ ענייא ןופ ךיז

 יד ןופ גנורוניבמָאק רעגיזָאד רעד קנַאד ַא טגיטכערַאב ןעוועג ןעטלָאוו

 .סעיצַאזונַאגרָא עדייב

 יד ןופ ןערעוו ןעסייהעגטוג טעוו גנוגינייארַאפ יד ןעוו סָאד (6

 ,ס'טעיוסָאס עדייב יד ןופ רעדעי ןופ ןעטפַאשרעּפרעק עדנעריגער עטסכעה

 ןעסייהעגטוג ךיוא טעוו רעפסנַארט ןוא גנוגינויארַאפ עגיזָאד יד ןעוו ןוא

 "וס םעד ןוא סטעזושטַאסַאמ ןופ רענָאשימָאק סנערושנוא םעד ןופ ןערעוו

 -עג וד טיט גנַאלקנייא ןיא ,קרָא-וינ טיוטס םעד ןופ טנעדנעטנוארעּפ

 -ניא ןוא ,טלעטייט ,ןעטכער עלַא ןעלָאז ,םטיוטס עדייב יד ןופ ןעצעז

 ןוא ,רעטקַארַאכ זיא טינ ןעכלעוו ןופ ,סדנַאפ עלַא וצ ןוא ןופ טסערעט

 . ,דעטוירָאּפרָאקניא געיל-רָאבייל םעד ןופ סנעגעמרַאפ ערעדנַא עלַא ןופ

 "רַא םעד ןופ םוטנעגייא ןוא לייט ַא ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןערעוו

 טימרעד ןענַאטשרַאפנווא זיא גניר רעטיוברַא רעד ןוא .גניר רעטייב

 ןעכלעוו ןופ תובוח ןוא ןעדלוש עלַא ןעלהַאצוצסיוא ןוא ןעמענוצרעביא

 -רָאבייל ןעטנָאמרעד-ןעביוא םעד ןופ ןייז םינ לָאז סע רעטקַארַאב זוא טונ

 .דעטיירָאּפרָאקנוא געול

 "םונ זיא טגעמירגַא רעגיזַאד רעד זא ,טרעלקרע טָאה ןיקסַאב

 ַאסַאמ ןופ סרענָאישימַאק סנערושניא יד ןופ ןעראוועג ןעסייהעג

 יז סנעדרא עדייב ןופ ןַאשייאוילאוו יד .קרָאידינ ןוא סטעזושט

 "ילאוו ס'גניר רעטייברא םעד .ןעמוס עטרעדָאפעג יד רעבירא ןענ

 ןַאשייאוילאוו ס'געיל-רָאבייל םעד ןוא ,טנעצַארּפ 105 זיא ןאשייא

 .טנעצַארּפ 109 זיא

 טקנוּפ ןעדעי גידנעריטַאבעד ןוא טנעמירגַא םעד גידנעקוקכרוד

 רעגיזַאד רעד זא ,עטימָאק יד טרידנעמַאקער ,ןעגעגַאד ןוא ריפַאד

 יד ןוא ,ןַאשנעװנָאק רעד ןופ ןערעוו ןעסייהעגטוג לָאז טנעמירנַא

 םעד ןערהיפוצכרוד ןערעוו טריאורטסניא לָאז עטימאק .זקע .צַאנ

 ןעלעוו סטייטס עדייב ןופ סיטירָאטיוא יד יו לענש יוזא טנעמירנַא

 .ןעביירשרעטנוא ןעבלעז םעד

 -עגנַא גימיטשנייא זיא עטימַאק רעד ןופ ןַָאשיידנעמַאקער יד

 .ןעטנעמסידָאלּפַא ענידמרוטש טימ ןערַאװעג ןעמונ

 לֵאמ ןעטשרע םוצ ןענייז ןַאשנעװנַאק רענַאטסָאב רעד ףיוא

 רעטערקעס ,ןַאמרעשט-סייוװ ,ןַאמרעשט) עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ יד

 .אפוג ןעטאנעלעד יד ןופ ןערָאװעג טלהעוורע (רערושזערט ןוא

 -ז רעטשרע רעד ףיוא ןערעוו טלהעוורע ייז ןעגעלפ טלַאמעד זיב

 .רעדילגטימ וויטוקעזקע יד ןופ ,ק .ע .נ רעיינ רעד ןופ גנוצ



 לא .נֹור רעמייברא ןופ עטמושעג וד

 -ַאר . :;ןַאמרעשט ,ןיקסוג ,ר ; ןענייז ןערַאװעג טלהעוורע

 :רעטערקעס וויטוקעזקע ,זיּפשַא .י ,מ :ןַאמרעשט-סייוו ,סטרעב

 .ךערושזערט ,ןאמחטַאר 55

 ןערָאװעג ןעסַאלשַאב זיא ןַאשנעװנַאק רענַאטסַאב רעד ףיוא

 ףיוא זיב סקעז ןופ דנַאפ טיפענעב-ועקנַארק םעד ןערעכעה וצ (1)
 -סקע יד ןעפלעה וצ יוװ ,ןַאלּפ א ןעטייבראוצסיוא (2) ; ראלאד טכַא

 ןעפראד טינ ךיז ןעלַאז ייז ,םוירַאטינַאס .ר .א ןופ ןעטנעיצַאּפ

 -וצניירא טסעפינַאמ א (8) ןוא ,רעּפעש יד ןיא קירוצ ןערהעקמוא

 ןוא רהַאי יירד עטצעל יד ןופ סרעבמעמ ענעכַארטשעג עלַא ןעמהענ

 .תובוח-שסנערב יד ןופ ןעיירפַאב ייז

 -נָאק יד ןעסַאלשעג נרעבנייוו ,י טאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד ךָאנ

 .ןאשנעוו

 :עדער עדנענלַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה ייברעד

 .עדנע וצ זיא ןָאשנעװנַאק ןופ טייברא יד :ןעטַאגעלעד עדניורּפ,

 טשיוטנע לעסיבַא ןייז ןעלעוו עכלעוו ,ןעטאגעלעד לעיפ ָאד ןעניוז סע

 ןעוו רעבָא ,םייהַא ןעמוקקירוצ ןעלעוו ייז ןעוו ,געט עכילטע עטשרע יד

 טָאה ןָאשנעװנָאק וד סָאװ ןהעז ןוא ןעלָאקָאטַארּפ יד ןעזעל ןעלעוו ייז

 רעטייברַא ן'רַאפ ןערעוו טרעטסיויגַאב קרַאטש 'ייז ןעלעוו ,ןָאהטעגפיוא

 רעכעה ןהעטש טינ דובכ לָאז :ןעקנעדעג רימ ןעזומ ךַאז ןיוא .גניר

 ערעייז טימ ,עכלעוו ,רעדילגטימ דנעזיוט 84 ןופ ןעסערעטניא יד ןופ

 -נעמ ןָאילימ לעטרעפ ַא ןופ טדָאטש ַא ןעלעטשנעמַאזוצ ןענעק ,ןעילימַאפ

 -עלעד יד ןעלָאז .סעדווירק עכילנעזרעּפ ןָא ןעסעגרַאפ ןעזומ רימ .ןעש

 -עגרעביא ,םעשטנערב ֹוד וצ סורג ַא ןעגנוירב ,םווהַא גידנעמוק ,ןעטַאג

 ,ןערָאװעג טעדנירעג ווא .ר .א רעד עכלעוו רַאפ ,ןעלאעדיא יד גידנעב

 "רעביא רעבלעז רעד טיס טייברַא עטוג עבלעז יד ןעצעזטרַאפ ןעלַאז ןוא

 .טציא ויב ןָאטעג סָאד ןעבָאה ייז יוװ ,טייהנעבעג

 טסיא רעד ןופ .ערעווש ַא זיא טייצ יד זַא ,טוג ץנַאג טסייוװ רהיא

 ןעגעג גנורעוושראפ א טכַאמעג ןעמ טָאה ,הטואס זיב דרָאנ ןופ ,טסעוו זיב

 -רָא עשימָאנַאקע ערעדנַא ןעוו ,גָאט ןצ טניוה .גנוגעװַאב-רעטייברַא רעד

 רעד ויא ,ןעכַארבוצ ךילגעטיגָאט ןערעוו סנַאונוי-דיירט ןוא סעיצַאזונַאג

 -ולָאס רהיא ןעטלַאהפיוא ןעק עכלעוו ,עיצַאוינַאגרָא עגוצנווא יד .ר .ַא

 .םייקצנַאג ןוא טעטמירַאד

 -כרוד טכולפ ערעווש רהעז ַא טָאה עטימָאק וויטוקעזקע עדנעמוק יד

 עלַא רַאפ לָאמ ןייא זַא ,לַארעביא ןוא סטעוושטַאסַאמ ןיא ָאד ןערהיפוצ

 -עגרעביא ןוא עיירט רָאנ ןעהייר ענייז ןיא ןעבָאה .ר .ַא רעד לָאז לָאמ

 ".ןעטסולַאוצָאס ענעבעג



 ,ןייטשּפע .בא :סעדעריסולש ןעטלַאהעג ךיוא ןעבָאה סע
 -קעװַא רעד ,ןילייב .ב .י ,ןָאסניװעל .מ ,ןיקסַאב ,י ,ןַאדנַאל ריאמ

 רעד ןוא ,ןירושי .ה .י ,.ק .ע .נ רעד ןופ ןאמרעשט רעדנעהעג

 .ןיקסוג ,ר ,רעדנעמוקניירַא

 רעד ףיוא ןעסולשַאב יד רעביא םודנערעפער רעד
 ןָאשנעװנָאק רעמ1

 דנַאפ סנַאיצַאזינַארַא ,1

 "עג לָאז דנָאפ טייברַאיסנָאיצַאזינַאגרָא ן'רַאפ טנעמסעסַא רעד---.א

 .לאטרַאװק ַא טנעס 6 ףיוא טנעס 4 ןופ ןערעוו טרעכעה

 סָאװ ,רעדילגטימ יוד וצ ןערעוו טרהעלקרע לָאז טסעפונַאמ .ַא---.ב

 ןיב 1918 ןעוהָאי יד ןופ גניר רעטייברַא ןופ ןעכָארטשעג ךיו ןעבָאה

 םעד ןופ גניר רעטייברַא ןיא ןעמוקניירא ןעלעוו ייז ןעוו סָאד ,1

 ויב ,ןעגנַאפנָא ךיז טעוו רעדילגטימ רַאפ ןיוּפמאק רעיינ רעד סָאװ ,גָאט

 עטלַא ערעויז ןופ וירפ ןייז ייז ןעלָאז ,(טנעכערעגניירַא) 1999 ,וַאמ

 -ןאָאל ןוא ןעפַארטש ןופ עמהַאנסווא רעד טימ) סעשטנערב וד וצ ןעדלוש

 .(רעדלעג דנָאפ

 טנעמסעסַא טיפענעב ,2

 ראלָאד סקעז ןופ ןערעוו טרעכעהעג לָאז טיפענעב-ןעקנַארק רעד---.א

 לָאז דנָאפ ןעגיזָאד םעד רַאפ סקעט רעד .ךָאו ַא ראלָאד 8 ףיוא ךָאװ ַא

 לאטרַאװק ַא טנעס ףניפ ראלָאד ןיוא ףיוא טנעס 90 ןופ ןערעוו טרעכעהעג

 טעוו שנעט 8 טימ ראלָאד רעד זַא ,ןענופעגסיוא טעוו !רעושטקע רעד ביוא

 .דנעגינעג ןייז

 טנעמסעסַא ןַאשיירטסינימדַא ,3

 טרעכעהעג לָאז דנָאפ ןָאשיורטסינימדַא םוצ טנעמסעסַא רעד---.א

 .לאטרַאװק ַא טנעס 94 ףיוא טנעס 90 ןופ ןערעוו

 דנַאפ סגנודליב 4

 טרעכעהעג רהָאי ןעדנעמוק ן'רַאפ לָאז סקעט-סגנודליב רעד---.א

 .לאטרַאוװק ַא טנעס 8 ףיוא טנעס 8 ןופ ןערעוו

 ןופ ןערעוו טרעכעהעג לָאז סקעטילוש רעד --דנַאפ-לוש--ב

 .לאטרַאוװק ַא טנעס 9 ףיוא טנעס 8
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 ןאשוטיטסנאק רעד וצ סטנעמדנעמַא

 עיינ, :טגלָאפ יו ןעזעל ךיז לָאז ,8 ףַארגַארַאּפ ,2 לעקיטרַא---.א

 ווו רהעמ ףיוא ןערושניא ךיז ןעליוו עכלעוו ,ןעטַאדידנַאק ענעגָאלשעגרָאפ

 "יו .ז .א ,ראלָאד עדנעזיוט זיב ,ראלָאד טרעדנוה רעיפ

 :ןעזעל ךיז לָאז ,11 ףַארגַארַאּפ ןוא 1 ףַארגַארַאּפ ,18 לעקיטרַא---.ב

 ָאד ויא סע ואוו ,טדָאטש ַא ןיא ךיזו טניפעג .ר .ַא ןופ דילגטימ א ןעוו,

 םעד וצ ןערירעפסנארט ןעזומ ךיז רע לָאז ,גניר רעטייברַא ןופ שטנערב ַא

 םהֵאנסיוא ןַא) .ןעטַאנָאט סקעז ןופ ףיולרַאפ ןיא טדָאטש ןופ שטנערב

 -ַארַאּפ *(.טרירעפסנארט .מָאק .זקע .צַאנ רעד ןופ ןערעוו סָאװ ,יד ןענייז

 : ןעועל ךיז לָאז ןוא ןערעוו טרעדנעעג לָאז לעקיטרַא ןעבלעז ןופ 11 ףַארג

 ָאד ויא סע ואוו ,טדָאטש ַא ןיא ךיז טצעזַאב שזדרַאל טע רעבמעמ ַא ןעוו ,

 ןופ ףיולרַאפ ןיא שטנערב םוצ ןערירעפסנארט ךֹיז רע זומ ,שטנערב ַא
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 -שטנערב רעד, :ןעזעל ךיז לָאז ,19 ףַארגַארַאּפ ,18 לעקיטרַא---.ג

 עטרירטסישזדער ןעקישסיורַא ,דנעווא-ךיירטש רָאפעב ,זומ רעטערקעס

 ".סליב ערעייז טלהָאצעגנויא טינ ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ וצ ףעירב

 יד טָאה רעטערקעס-שטנערב רעד זַא ,טעטיולעג טקנוּפ רעד טָאה טציא זיב)

 (.דנעווא-ךיירטש רַאפעב געט 10 ןעקיש טפרַאדעג ףעירב עטרירטסישזדער

 -ומ לעשעמס , :ןעזעל ךיז לָאז 7 הףַארגַארַאפ ,18 לעקיטרַא---.ד

 רעד ןופ .קעס ןופ ןערעוו ןעפורעג ןענעק .ד ווא .ב .ג רעד ןופ ןעגניט

 "םימ טעטירָאיאמ א ןופ גנוסייהטוג רעכילטפירש רעד טימ .ד ווא .ב .נ

 ".0 ןָאשקעט ןיא ןעבירשעגרָאפ ווו ,.ד ווא .ב .נ רעד ןופ רעדילג

 סע ואוו ,ןָאשקעס ןופ עדנע וצ : 11 ףַארגַארַאּפ ,18 לעקוטרַא---.ה

 -נַאק רעד וצ סעיצַאדנעמַאקער ןעכַאמ ףרַאד .ד ווא .ב .נ יד זַא טהעטש

 רעכלעוו וצ, :רעטרעוו עדנעגלָאפ יד ןערעוו טצעזעגוצ ןעלָאז ,ןָאשנעוו

 ..רעטערטרַאפ (1) ןייא ןעקיש וצ טגיטכערַאב ןייז ןעלָאז ייז

 :טגלָאפ יוװ ןערעוו טרידנעטַא לָאז ,18 הףַארגַארַאּפ ,21 לעקיטרַא---ן

 וצ טגוטכערַאב זיא סנַאשנעװנָאק עכילנהעוועג יד וצ טָאגעלעד רעדעי ,

 ןעדעו רַאפ סעטנעּפסקע וצ ןוא טסולרַאפ-טיוצ רַאפ גָאט ַא ראלָאד ףניפ

 ,ןַאשנעװנָאק ןופ סולשַאב םעד טיול ,טעטיס ןָאשנעװנָאק יד סָאוװ ,גָאט

 טטַאגעלעד םעד ןופ קירוצ ןוא ןיה עזייר רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ךיוא ןוא

 *.ץַאלּפ-ןָאשנעװנַאק םעד זיב גנוניואוו

 א וַא; :ןערעוװ טרידנעמַא לָאז ,8 ףַארגַארַאּפ ,22 לעקיטרַא---ז

 טגיטכערַאב ןייז לָאז ןָאשנעװנָאק רעכילנחעוועגרעסיוא ןַא וצ טָאגעלעד

 םאנעלעד א וַא ,טעטיול טקנופ רעגיטצוא רעד) "גָאט ַא ראלָאד ףניפ וצ
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 יירד וצ רָאנ טגיטכערַאב ויא ןָאשנעװנָאק רעכילנהעוועגרעסיוא ןַא וצ

 (.גָאמ ַא ראלָאד

 : (ףָארגַארַאּפ םעיינ ַא ןעלעטשוצ) 9 ףַארגַארַאּפ ,20 לעקיטרַא---ח

 ןעפור וצ טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק וויטוקעזקע עלַאנָאוצַאנ וד,

 "ןצכָאנ םוא ,ןאשוטיטסנָאק יד ןערידנעמַא וצ סנָאשנעװנַאק עלעיצעּפס

 טוהט .ר .ַא רעד ןאוו ,סטייטס ענעדישרַאפ ֹוד ןופ ןעצעועג יד ןעמוק

 ןעבָאה לָאז עטימָאק .וקע .צַאנ וד .סענויב ןָאהט וצ טעטרַאוװרע רעדָא

 "נָאק עלעיצעּפס ַאזַא ןעטַאגעלעד לעיפיוו ןופ ןעמיטשַאב וצ םכער סָאד

 לעשעּפס ַאזַא ןצ גנולהעוורע יד יווװ ךיוא ןוא ןהעטשַאב לָאז ןאשנעוו

 ןעגעוו רָאנ ןעלדנַאה ןענעק ןעלָאז ןעטַאגעלעד ֹוד .ןייז לָאז ןאשנעוונָאק

 "נווא זיא ןָאשנעװנַאק לעשעּפס וד עכלעוו בעילוצ ,סטנעמדנעמַא עכלעזַא

 "רַאפ ךיוא טרעוו "םטיוטס, טרָאװ םעד רעטנוא) ."ןערָאװעג ןעפורַאב

 (.אובמָאלָאק ווא טקירטסיד ןוא עדענעק ןענַאטש

 : (ףָארגַארַאּפ םעיינ ַא ןעלעטשוצ) 14 ףַארגַארַאּפ ,28 לעקיטרַא---.ט

 טֹמַא ןיא ןייז ןענעק טינ לָאז .םָאק .וקע .צַאנ רעד ןופ רעבמעמ ןייק,

 ".דנַאנַאכָאנ רהָאי וורד .יוו רהעמ |

 :ןערעוו טלעטשעגוצ גנַאפנָא ןופ לָאז ,5 ףַארגַארַאּפ ,28 לעקוטרַא---.ו

 "נָאק ןופ םרעלהעצ ייווצ ןעלהעוורע לָאז ץנערעפנָאק ןָאשיינומָאנ יד,

 יד ןעלהעצ טיפָא ןופ עטלעטשעגנָא וד טימ ןעמַאזוצ ןעלָאז עכלעוו ץנערעפ

 -- ןעמענ יד ןערעוו טריצילבוּפ ןעלָאז ץנערעפנָאק רעד ךָאנ ןוא ,סטָאלַאב

 "יו .ז .א

 ןַאטסַאב ןופ סעיצוטיטסניא יד וצ ןעננורעייטשייב 0

 תיב ;.לָאד 800 -- ןָאטסָאב ןופ ןאשייאיסַאסַא םואעטיול רָאבייל

 -- םוָאה לאנָאשענרעטניא ;.לָאד 980 -- ןָאטסָאב ןופ לאטיּפסָאה לארשי

 ָארויב דנאלגנע-וונ { ,לאד 900 --- םואעסוול רָאביול וסלעשט ; .לאד 0

 100 -- םינקז בשומ ; .לאד 900 -- געיל רָאביול רעטנעס ;  ,לאד 900 ---

 "ודוא עטגינווארַאפ ; .לאד 100 -- רעטייברַא-ןעזייא עדנעקיירטס ; ,לאד

 -- עטימָאק טנעמשודנארא ןָאטסָאב ; .לאד 100 --- ןעטפַאשקרעוװעג עש

 .לאד 80 -- םיחרוא תסנכה ;.לאד 80 -- םימותי תיב ;.לאד 0

 עלַאקידַאר ןוא רעטיײברַא וצ ןעננורעייטשייב ענימעגלַא ?

 סעיצַאזינַאגרַא

 -סילַאוצָאס עשידיא ;.לאד 9,000 -- ןעליוּפ ןופ דנוב רעטייברַא

 ָאגַאקיש ;.לאד 1,000 -- לוקס דנער ;.לאד 780 -- עיצַארעדעפ עשיט

 1,000 -- "לָאק, קרָאי-וינ ;.לאד 1,000 -- ויוה-ויטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ

 וצ גנוטיוצ ַא) "רעשודנעסעמ, ן.לאד 780 -- ?טלעוו עיינ, ;.לאד
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 ַאקיש ; .לאד 800 -- (עצרַאוװש וד ןעשיווצ םזילַאיצָאס םעד ןעריטיגַא

 "עג לָאז עמוס וד) .לאד 8,000 --- גנוטויצ עשיטסילַאוצַָאס עשולגנע רָאג

 עיירפמ (.ןעניישרע וצ ןעגנַאפנָא טעוו גנוטייצ וד ןעוו ,ןערעוו ןעבעג

 1,000 -- םוירַאטינַאט םעלעשודנא סָאל ; ,לאד 800 --- "עמיטש רעטייברַא

 ;.לאד 9,000 --- סוװיטּפמָאטנָאק רַאפ ףעילער סעלעשודנא סָאל ; לאד

 -- ףעילער וויטּפמָאסנָאק רעוונעד ; .לאד 800 --- םוירַאטינַאס רעוונעד

 גנולייטוצ וד) .לאד 8,000 --- טלאטּפיסָאה ענעדישרַאפ וצ ; .לאד 0

 -מַא ןוא סגעפעד ;(.מָאק .וקע .צַאנ רעד וצ ןערעוו ןעבעגעגרעביא לָאז

 רעדלעג וד ןעלויטוצ לָאז .זקע .צַאנ וד) .לאד 9,500 -- גנוגעווַאב עיטסעג

 -- !טעייסָאס ךווא טנַארגימוא ורביה ;(גיטיונ רַאפ ןענופעג טעװ יז יו

 -וטַארעּפָאָאק ;} .לאד 800 -- געיל ךויא ןאשייזילארושטאנ ; ,לאד 0

 -- טפַאשלעועג רוטַארעטיל ןיקטָאּפארק } .לאד 100 --- עיכַארעדעפ עוו

 -- ןַאשנעוװנָאק ןופ טָאירַאטערקעס ( .לאד 80 -- לוקס רערעפ ; .לאד 0

 --- קעטָאולביב-סקלָאפ } ,לאד 80 -- "געול םנעפעד ןארעטעוו, ; .לאד 0

 .לאד 0

 :גנומוטשּפָא רעד ןופ טַאטלוזער רעד

 .ןעגעג 2191 ,רַאפ 1041 :טָאלַאב ןופ (א)1 טקנוּפ

 .ןעגעג 815 ,רַאפ 4208 : (ב)1 טקנופ

 .ןעגעג 1488 ,רַאפ 8906 : (א)9 טקנופ

 דנָאפ ןָאשיורטסינימדַא ןופ טנעמסעסַא םעד ןערעכעה וצ --- 8 טקנוּפ

 .ןעגעג 8084 ,רַאפ 1909 --- לאטרַאוװק ַא טנעס 24 ףיוא 20 ןופ

 ףווא 8 ןופ דנָאפ לאנָאשייקוידע םעד ןערעכעה וצ --- (א)4 טקנוּפ

 .ןעגעג 2407 ,רַאפ 9061 --- לאטרַאוװק ַא טנעס 8

 לאטרַאוװק ַא טנעס 9 ףיוא 8 ןופ דנָאפ-לוש םעד ןערעכעה וצ --- (ב)

 .ןעגעג 1791 ,רַאפ 8054 ---

 :עיצוטיטסנָאק רעד וצ טנעמדנעמַא .9 טקנוּפ

 ; ןעגעג 778 ,רַאפ 4097 -- (ב) ;ןעגעג 1754 ,רַאפ 8900 -- (א)

 -- (ה) 1 ןעגעג 896 ,רַאפ 2951 -- (ד) ; ןעגעג 887 ,רַאפ 4205 --- (ג)

 ,רַאפ 2098 (ו) ;ןעגעג 1769 ,רַאפ 2869 -- (ו) ;ןעגעג 779 ,רַאפ 9

 ,רַאפ 2998 -- (ט) ;ןעגעג 8811 ,רַאפ 1009 -- (ח) ;ןעגעג 7

 .ןעגעג

 "וטיטסניא רענַאטסַאב רַאפ רעדלענ יד ןענעוו ןעטקנוּפ עֶלַא

 -נָאק רענַאטסָאב יד סָאװ ,סעיצַאזינַאגרַארעטײברַא יד ןוא סעיצ
 -נערעפער םייב ןענייז ,ןייז וצ בדנמ טרידנעמאקער טאה ןָאשנעוװ
 ,ןעמיטש טייחרחעמפ רעסיורג ַא טיפ ןעננַאגעגכרוד םור
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 סָאװ ,ןאשנעוונַאק רענַאטסַאב רעד ךָאנ טייברַא עטשרע יד

 -רַא םעד ןעשיווצ גנוגינייארַאפ ןופ ךַאמּפָא םעד ןעמונעגנַָא טָאה

 "עג יד ןערהיפוצכרוד ,ןעוועג זיא ,נעיל-רָאבייל ןוא גנניר רעטייב

 .גנוגינייארַאפ רעד ןופ טייז עכילצעז

 ןיא ןיירַא זיא עטימַאק .זקע .,צַאנ עיינ יד יו ,רָאנ ךיילג

 ןוא .גנונדרַא-סענַאט ן'פיוא טלעטשענ טקנוּפ םעד יז טָאה ,טמא

 -ַאב ןערָאװעג ןענייז ץזעעג םעד דצמ תועינמ עלַא יד ןעוו ,ףכית

 ,טקַאפ א ןערָאװעג גנוגינייאראפ יד ןיא ,טגיטייז

 ם'נופ טעשטנערב עלַא ןענייז (1921) רעבמעטּפעס גנַאפנָא

 ןופ סעשטנערב סלַא ןערָאװעג טרילַאטסניא ?לעיציפַא געיל-רָאבייל

 -אטסניא רעד ייב טָאה עטימָאק .וקע ,צַאנ יד .נניר רעטײברַא

 -רַאפ ייברעד טָאה יז .ניד'בוט-םוי רהעז טלהיפענ ךיז ןאשייל

 דיז טאה סָאװ ,עטכישענ רעד ןופ טאלב ןעטצעל םעד טע'מתח

 ,טימרעד טגידנעעג ךיז טָאה סָאװ ןוא ,ןערהַאי לעיפ יוזא ןעניוצעג

 דילצעזעג ןערָאװעג ףוס ?כ ףוס זיא גניד רעטײברַא רעד סָאד

 .טייטס סטעזושטסאאמ ןיא

 ןעשיווצ םיכוסכס יד ךיז ןענַָאה 1921 ןופ רעמוז םעד ןיא

 -רַאפ גנוגעוַאב רעשידיא רעד ןיא "עטכער, יד ןוא "עקניל, יד

 .טפרַאש

 -ַארעדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןופ ןאשנעוונַאק יד
 דיז טאה ,1921 ,רעבמעטּפעס גנַאמנָא ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,עיצ

 רעד ןופ ןעטַאנעלעד טעטירַאיַאמ יד .גנוטלאפש ַא טימ טנידנעעג

 ,פ .ס רעד ןופ ןעלײטוצּפָא ךיז ןעסַאלשַאב טָאה ןַאשנעװנַאק

 ,ײטרַאּפ רעד וצ לַאיַאל ןעבילבענ זיא סָאו ,טעטירָאנימ יד
 -ַאיצַאס, םעד טעדנירעג טָאה ןוא ןַאשנעװנַאק יד ןעזָאלרַאפ טָאה

 רהעמ טָאה ןיקסַאב .י רעטערקעס-לארענעג ,"דנַאברַאפ ןעשיטסיל

 ,יטרַאּפ רעד ןיא ןעבילבעג ןענייז עכלעוו ,יד טימ טריזיטַאּפמיס

 ,"דנַאברַאפ ,, ןופ גנודנירג יד טסירגַאב ןַאמ-טאווירּפ סלַא טָאה ןוא

 סע עכלעוו ןעשיווצ ,עיצַארעדעפ רעד ןופ רעדילנטימ יד

 -עננָא רעטעּפש ךיז ןעבָאה ,רעוט ,ר .א עוװיטקַא ןעוועג ןענייז
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 טימ ףמַאֹק א טרהיפ סָאװ ,ייטרַאפ םרעקרַָאװ רעד ןֵא ןעסַאלש
 ,8 .ס רעד

 "עג ןענארטענרעבירַא זיא ןעהייר-ײיטרַאּפ יד ןיא ףמַאק רעד

 .טעשטנערב גניר רעטייברַא יד ןיא ןערָאוװ

 טָאה ,יײטרַאּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד רָאפעב ,רעהירפ ןיוש

 רעננק א טריזינַאנרַא 98 ,רב ןופ טפירשוצ ַא ןופ ךמס ן'םיוא ךיז

 יד ןוא עווימוקעזקע עלאנאיצאנ יד טפמעקאב טָאה סָאװ ,עטימַאק

 ,סרָאטקעריד ווא דרַאב לאנַאשענ

 ןיא סָאװ ,גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ יד ןיא ,ןעסייוו רימ יו

 .ןעלַאפעגכרוד ,ןַאשנעוװנַאק רעקראונ רעד ףיוא ןעמונעגנָא ןערָאװעג

 -נירּפ א ןהֶא ןעבילבעג טייצ עסיוועג ַא גניר רעטייברא רעד זיא

 ןעטרַאװּפָא טלַאוװעג טָאה עטימָאק .זקע ,צַאנ יד ,גנורעלקרעדןעּפיצ

 השעמ ,רעבירַא טעוװ עיצקַאער רעד ןופ עילַאװכ יד זיב םעד טימ

 רעד ןיא ןעטקנוּפ ענינייא ןעסַאּפוצוצ ןעוועג גיטיונ דָארג זיא ,ןטש

 ,ןעצעזעגנ רעטעזוושטאסאמ ןוֿפ ןעגנורעדַאפ יד וצ ןאשוטיטסנַאק

 -עג ןערעוו טנעקעג טינ ןעטראד גניר רעטייברא רעד טלַאװ טינַא

 ,ךילצעז

 ווא .ק .ע .נ יד זא ,ט'הנעט'ענ טָאה עטימַאק רענ19 יד

 ןיא ןעננוטכירנייא עשיטארקַאמעד יד טפַאשענּפָא ןעבָאה ,ד .ב .נ

 בילוצ .ר .ַא ןופ ןעּפיצנירּפ יד ןעטַאררַאפ טָאה ןעמ זַא ןוא ןעדרַא

 ,סטעזושטאסאמ זופ רעטראשט םעד

 טָאה "עטכער, יד ןוא "עקניל , יד ןעשיווצ ףמַאק-טפיוח רעד

 עיצַארעדעפ עשידיא יד יו ,םעד ךָאנ ,טגָאזעג יװ ,ןעביוהעגנַא דיז

 ,ייטראּפ יד ןעזַאלרַאפ טָאה

 דנוזעג ן'םיוא ןעלניּפשּפָא טזומעג ךיז טאה ףמאק-רעדורב ַאזַא

 .גנולקיווטנע ןייז ןעגידעש ןוא נניר רעטייברַא ןופ

 ןעטלאהעגנַא ןעדרַא רעד טָאה ,םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 -רעטנוא עהייר עצנַאג ַא טרהיפעגכרוד טָאה ןוא סעיציזַאּפ ענייז

 -רַא םעד ענונב ייס ,גינייוונעסיוא ןוא גינייוועניא רַאפ ןעננומחענ

 ואו ,טייקכילטפאשלעזעג רעד עגונב ייס ןוא אפוג גניר רעטייב

 ,לעדיפ עטשרע יד טלעיּפשענ ןיוש טָאה ןעדרָא רעד

 טָאה רעכלעוו ,סבעד .ֹווװ ןישזדוי רעפמעקרַאפ רעסיורג רעד
 -וצ טייהיירפ ןייז ןופ טבורַאב ,עמרוט ראטנַאלטַא ןיא ט'כשוח'עג

 ןעראװעג זיא ,ערעדנא ןופ טייהיירפ רעד רַאֿפ ף מ ַאק ןייז ביל

 רַאֿפ גנונעואב רעד ןיא ,גנידרַאה טנעדיזערּפ ןופ טגידאנגאב

 רעטנוא ,סעשטנערב גניר רעמייברא יד ןענייז גנואיירטַאב סע'סבעד
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 ,טנַארפ ןיא ןענַאטשעג ,עטימַאק .זקע .צַאנ רעד ןופ גנורהיפ רעד

 .ןעהייר עטשרעדַאפ עמַאס יד ןיא

 טימ טנַאלּפעג ןערָאװעג דנַאלסור טעיוװַאס ןזיא רהָאי םעד ןיא

 ןעוועג רעדיוו סעשטנערב .ר .א יד ןענייז .,רעגנוה ןעסיורג םעד

 .עציטש טימ ןעפורוצּפָא ךיז עטשרע יד

 ,ץנערעפנַאק ַא ןיא טגילײטַאב ךיז טָאה עטימַאק .זקע .צַאנ יד

 ףעילער רעניימעגלא ןעגעוו ןעפורעג טָאה ףעילער סלעּפיּפ יד סָאװ

 ועטַאנעלעד ,ר .ַא יד ןענייז ץנערעפנַאק רעד טימ ,דנַאלסור רַאפ

 .ק .ע .נ ןופ טרַאּפער רעד .ןעדירפוצ קרַאטש ןעבילבעג טינ רעבָא

 | : טלהעצרעד ןאשנעוונַאק רעט22 רעד וצ

 טימ רימ ןענייז ןעגארפ עכנַאמ ןיא זא ,ןענאמרעד ָאד ןעזומ רימ ,

 -ורעג ןעבָאה ייז ןעוו .ןענַאטשרַאפנייא ןעוועג טינ ףילער סלעּפיּפ םעד

 יד ןעשיווצ ןוא ףילער עשיסור ןעגעוו ץנערעפנָאק ענוימעגלא ןא ןעפ

 רימ ןעבָאה ,.ר .ַא רעד ןעוועג ךיוא זיא ץנערעפנָאק ןופ ןערָאטַאוצונוא

 -עגלא ראפ ויס ןערעוו טרהיפעגנָא טעוו עיצקַא-ספליה יד זא ,ןענַאטשרַאפ

 רעד ייב .דנַאלסור ןיא ףילער עשידיא ראפ ייס ,ףילער עשיסור עניימ

 עטימָאק ףילער סלעּפיּפ רעד ןופ רעטערטראפ יד ןעבָאה אפוג ץנערעפנָאק

 ןעפלעה וצ זיולב ןהעג ןעלָאז ןעגנולמאז יד זא ,םולשאב א טרהיפעגברוד

 ןעביוא ןיוש ןעבָאה רימ יוװ .דנַאלסור ןיא גנורעקלעּפַאב עשידיא וד

 ןיא גנולעטש ערעדנא ץנַאג ןוא ערָאלק א טאהעג רימ ןעבָאה ,טעטיידעגנָא

 דנַאה ןהעג טנעקעג טינ טיבעג םעד ףיוא םוראד ןעבָאה רימ .עגארפ רעד

 -טסבלעז ןעפורעג םעדכָאנ ןעבָאה רימ .ףילער סלעּפיּפ רעד טומ דנַאה ןוא

 רעשיסור רעטנאמרעדנעביוא רעד ןעגעוו ןעצנערעפנָאק .ר .ַא עגידנעטש

 ."ףילער רעשידיא ןוא

 עטימַאק .זקע ,צַאנ יד סָאװ ,ץנערעפנַאק רעקרָאידוינ רעד ףיוא

 -רַאפ יז טָאה ,דנַאלסור ןיא ענירעגנוה יד רַאפ ןעפורעגנייא טָאה

 ; סעיצולאזער עדנעגלַאפ ןענַאלשעג

 רַאפ טייברַא-ספליה ןייז ןַא טרהיפ גניר רעטײברַא רעד (1

 -ףעילער ערעדנַא טימ גנודניברַאפ זיא סע רעכלעוו ןהָא דנַאלסור

 .ןעטפַאשרעּפרעק

 יד רַאפ ןייז ןעלַאז גניר רעטײברַא זופ רעדלענ-ףעילער יד (0

 ןיא ןעדיא יד ראפ ןוא ןיימענלא ןיא דנאלסור ןיא עגירעגנוה

 | .דנאלסור

 .זקע .צַאנ יד לָאז ,טריטקעלַאק ןייז טעװ דלענ סָאד ןעוו (

 "םוא יד טיול רעדלעג-ףעילער יד ןעלייטוצ וצ יו ןעסילשַאב עטימַאק

 ,דנַאלסור ןיא ןייז ןַאד ןעלעוו סָאװ ,ןעדנעטש
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 -ייב ןייז ןעבעג ןעלעוו טעװ .ר .ַא ןופ שטנערב ַא בוא (4
 -ידיא רַאפ זיולב רעדָא ,עשיסור עניײמעגלַא רַאפ זיולב גנורעייטש

 טרהיפעגכרוד שטנערב ןופ גנַאלרַאפ רעגיזָאד רעד לאז ,ףעילער עש
 .ןערעוו

 ,1991 ,טסוגױא ןעט99 םעד ןעמוקעגרַאפ זיא ץנערעפנַאק יד
 ,ןייטשרעניד .י :;ןַאמרעשט ,ןָאדנַאל .נ) ."לֵאה סטרעוװרַאפ, ןיא
 (.ןערַאטערקעפ ,יקסנעוויא .מ ןוא לעיּפשיירד .י ; ןַאמרעשטיסייװ

 588 טימ סעשטנערב 176 ןעטַארטרַאפ ןעוועג ןענייז סע
 .ןעטַאגעלעד

 ןעגעוו ןעטאבעד עלופטנעמַארעּפמעט ןעמוקענרַאפ ןענייז סע
 -נאק יד ןַא ,טלָאװעג ןעבַאה עכנַאמ .,ףעילער ןופ רעטקַארַאכ םעד
 יענייז ךס ַא .ףליח עשידיא רַאפ זיולב ןעסילשַאב לָאז ץנערעּפ
 ףליה יד זַא ,עוויטוקעזקע רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער רעד רַאפ ןעוועג
 -םור ןיא ןעדיא יד רַאפ ןוא ןײמעגלַא ןיא דנַאלסור רַאפ ןייז לָאז
 רעד וצ טנעמדנעמַא ןַא רַאפ ןעוועג זיא טעטירָאיַאמ יד  ,דנַאל
 ןחעג ןעלאז רעדלעג יד זַא ,עטימַאק .זקע .צַאנ רעד ןופ עיצולָאזער
 .דנַאלסור ראפ ףעילער םעניײמעגלַא םוצ

 סנעמעוו ,עטימַאק רעפ8 ַא ןערָאװעג ןעבילקענסיוא זיא סע
 ןיא ענירעגננוה יד רַאפ עציטש ןעפַאש וצ ןעוועג זיא סע טײברַא
 ,דנַאלסור

 רעד ןופ ףוס םוצ טָאה ,,ק .ע .נ רעד ןופ ןַאמרעשט ,ןיקסוג .ר
 : ננורהעלקרע עדנעגלַאפ טכַאמענ ענערעפנַאק

 ןייז ןענעק ,סעשטנערב רעקרָאי-וינ ןופ ןעפורַאב ,ץנערעפנָאק יד;
 סעמעוו ,ןָאשנעװנָאק ןויק טינ זויא סע .קרָאו-ןונ ראפ דנעדניב זיולב
 -הופכרוד ןעלעוו רימ .דנאל עצנאג סָאד ראפ דנעדניב ןעגויז ןעטולשַאב
 סָאד רעבָא ,ץנערעפנָאק רעקרָאי-וינ ןופ ןעסולשַאב עלא טנעצָארּפ 100 ןער
 ןעסולשַאב ערעייז יוװ ,ןעצנערעפנָאק ערעדנא טימ ןָאט רימ ןעלעוו עבלעז
 ."ןייז טינ ןעלעוו

 אפ ןייּפמאק א טרהיפעגנָא רחָאי םעד ןיא טָאה "סַאיַאח, יד
 ַא טימ טעדנעוועג ךיז טָאה עוויטוקעזקע יד ראלַאד ןָאילימ ַא
 ,סעשטנערב עלַא וצ --- עסערּפ רעד ךדרוד דיוא --- ףעירב-רַאלוקריצ
 ,ראלאד 25,000 ןעפַאש ןעלַאז יז

 ענינייא ןעבָאה ,ןערָאװעג טגָאזעג רעהירפ ןיוש זיא סע יו

 א טעדנירנעג ןאשנעוונַאק רענַאטסַָאב רעד רַאֿפעב רעוט עוװיטקַא

 -טור טעיווַאס ןיא ?אטיפסַאה ַא רַאֿפ דנַאפ ַא ןעפַאש ֹוצ עטימָאק
 ןעבילקעגפיונוצ עטימַאק יד טָאה רהָאי ןופ ףױלרַאפ ןיא ,דנַאל



 בור רעטויברא ןופ עטבישעג וד 700

 -הענרעטנוא ןופ ךיוא ,סעשטנערב ןוא רעדילגטימ ןופ תובדנ ךרוד

 ,ראלַאד דנעזיוט ןהעצ ןופ ןל אמייק ַא ,ןעגנומ

 יד ןעמונענרעביא ןיילַא רעטעּפש טָאה עטימָאק ,זקע .צַאנ יד

 טַאװירּפ יד סָאװ ,טײברַא עגיטכיוו יד ןענידנע וצ עוויטאיציניא

 .ןעמונעגרעטנוא ריז טָאה עטימַאק

 .צַאנ יד טעדלעמ ןאשנעוונָאק רעט22 רעד וצ טרַאּפער ם'ניא

 טימ גנודניברַאפ ןיא טציא טהעטש עטימַָאק יד, :עטימָאק ,זקע

 ןעגעוו דנַאלסור ןיא ץיירק-זעטיור ןופ טעטימַאק-לַארטנעצ םעד

 " , , .לאטימסאה אזַא ןעדנירג

 זייז רימ ןעלעוו ןעצרוק ןיא רָאג זַא ,ןעפָאה וצ זיא סע . , , ,

 רעדנירג יִד סָאװ ,שנואוו םעד ןערהיפוצכרוד שיטקַארּפ דנַאטשמיא

 ."ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה גנומחענרעטנוא רעד טָא ןופ

 םעד ןיא ןענייז ףעילער סלעּפיּפ רעד טימ ןעננודניברַאפ יד

 םעד ןופ .ןערהָאי ענירַאפ יד ןיא יו ,עניבלעז יד ןעוועג רהָאי

 -המחלמ עשידיא יד רַאפ סיפַא ןיא ןעבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דנַאפ

 ינוי טַאנַאמ ןיא טקושעגרעביא עטימָאק .זקע .צַאנ יד טָאה ,תונברק

 טלעמַאזעג יז טָאה םעד רעסיוא .,ראלַאד דנעזיוט גיצרעפ (1991)

 .אפארייא ןיא ןעלוש-רעדניק יד ראפ ?עיצעּפס ,ראלאד טנעזיוט יירד

 זעמונעג ןעבָאה דנַאל ן'רעביא סעשטנערב גניר רעטיײברַא יד

 ,ראלַאד ןַאילימ 14 רַאפ "וויַארד, םעד ןיא ?ייטנא ןעסיורג ַא

 רעד ךרוד טרהיפעגנא ןערָאװעג רהָאי םעד ןיא ןיא סע סָאװ

 | .עטימַאק ןאשויבירטסיד טניאשזד

 1921722 ןיא ךיוא עטימָאק .זקע .צַאנ יד טָאה ,רהָאי עלַא יו

 עכילגעמ עלַא טימ גנוגעװַאב ןָאינוי-דיירט יד טציטשענרעטנוא

 : ןעגנוסירגַאב עלעיצעּפס טקישעג טָאה יז ,ןעלטימ

 םירייל יד וצ (2 ;רעכַאמקוָאלק עדנעקיירטס יד וצ (

 ןיא ,קיירטס ַא ןיא ןענופעג דיז ןעבָאה עכלעוו ,סרעקיימ-טסייוו

 .סרעניימ-ןעליוק עדנעקיירטס יד וצ (4 ;איפלעדַאליפ

 ,םעשטנערב יד וצ טפירשוצ א טקישעגסױרַא ךיוא טָאה יז

 -יצ יד ,רעדילגטימ ערעייז עלַא זַא ,טרעדָאפענפיוא טָאה יז ואוו

 ,ןַאינוי סועכַאמ-ןערַאגיצ רעד ןָא ןעסילשנָא ךיז ןעלָאז ,רעכַאמדזערַאג

 ןעצנַאג םעד ןעריזינַאגרַא וצ ןייּפמאק א טרהיפעגנַא טָאה עכלעוו

 ,דיירט

 סלעיּפַא טריסראדניא עטימַאק .זקע .צַאנ יד טָאה ,םעד ץוח ַא

 -ַאס רעוונעד םעד ,םוירַאטינַאס סעלעשזדנא סָאל םעד ןעציטש וצ

 םָאה יז .רעוונעד ןיא ןעטנעיצַאּפ-סקע ןופ םייח יד ןוא םוירַאטינ
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 -ַאיצַאס רעשידיא רעד ןופ ןאשנעוונַאק רעד ןיא ןעמונעג לייטנא
 -ופארושטאנ רעד ןופ ץנערעפנאק רעד ןיא ,עיצַארעדעפ רעשיטסיל
 וצ טעטימאק םעד ןיא ןוא ץנערעפנַאק רעד ןיא ,געיל דייא ןאשייז
 -ךַאפ ייב ןעטַארטרַאפ ןעוועג זיא ;דנַאלסור רַאפ רעכיב ןעפַאש
 ןופ גנוקניירשַאב רעד ןענעג ןָאטגנישַאו ןיא סנניריה ענעדיש
 -רעש ענעדישרַאפ ןענעוו ינַאבלַא ןיא סגניריה יד ייב ,עיצַארגימיא
 וו .זא .א ,טפאשרעטייברא רעטריזינַאגרָא רעד ןעגעג סליב עכיל

 רעכלעוו ,ןָאדנַאל ריאמ ןופ םואעליבוי ןענירהעי-פ0 םעד ףיוא
 טייז זיא ןוא גניר רעטייברא ן'טימ ןעדנובראפ םייצ עצנאגנ יד זיא
 גניר רעטייברא רעד זיא ,ןעדרַא ןופ רעזייוודא ?לעגיל רעד ןערהָאי
 -ַאק .זקע .צאנ יד ךיז טָאה סרעדנוזאב .ןתוחמ טּפיױה רעד ןעוועג
 ןופ םואעליבוי ןענירחעי-28 ן'םיוא ניד'בוט-םוי טלחיפענ עטימ
 יוד .1092 לירּפמא ןיא ןעראוועג טרעייפעג זיא סָאװ ,"סטרעוורַאפ,
 פארענעג םעד ,חילש ןעלעיצעּפס א טקישעג טָאה עטימַאק .זקע .צאנ
 -אּפיה ןיא "סטרעוװרָאפ, םעד ןעסירגַאב וצ ,ןיקסאב .י ,רעטערקעס
 .גנורעייפ עסיורג א ןעמוקעגרַאפ זיא סע זאוו ,םַארד

 ןעדנענלַאפ רימ ןעניפעג (1929) "רניירפ, רעמונײַאמ ןיא
 : םואעליבוי-"טטרעוורַאפ , םעד דובכל לעירָאטידע

 ןעטס8 םעד טרעיופ אקירעמא ןיא גנוגעװַאב-רעטווברַא עשידוא וד,
 ןיא ךילטנעגיוא ."סטרעוורָאפ , ןופ םואעליבוי ןעגירחעו-28 םעד לורּפא
 רעד ראפ ךיוא ןיולא זיא יז .םואעליבוו רענעגייא ריא ךיוא עקאט סָאד
 ןופ ןייב א סָאד ןיא םיטרּפ ליפ ןיא .סיורג גוזור ןעסקאוועגסווא טווצ
 -רעדנַאנַאפ רעווש ייז ווא סע .שיולפ רהיא ןופ שוולפ ןוא ןייב רהיא
 רעד ןופ םידעפ יד טימ טבעוועגכרוד זוא עטכישעג סנעדייב .ןעלייטוצ

 .טייקבולקריוו רענאקירעמַא

 -ךאפ ןופ טיבעג םעד ףיוא "סטרעוורָאּפ, ןופ גלָאפרע רעגיזיר רעד
 -וא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טינ ןעכוולג ןייק ךיז וצ טָאה ,גנוטוירּפש
 -וא עסערּפ-רעפייברַא רעשידיא רעד ןופ ןוא ןוימעגלא ןיא עסערּפ רעשיד
 רעצנַאג רעד ףיוא ָאטינ טפיוהרעבוא זוא סע זא ,טכוד זנוא .טּפיוהרעב
 ןיא גָאט ןעדעי ןערעוו טפיוקעג לָאז סָאװ ,גנוטווצ"רעשווברא ןא טלעוו
 יו ,לופ יוװַא טעמכ ךָאד זיא סָאד .ןעואלפמעזקע 900,000 וצ טנעהָאנ
 סָאד .ןעמונעגנעמאזוצ טלעוו רעד ןיא ןעגנוטיוצ עכולגעט עשידוא עלא
 טוב לָאז גנוטיוצ-רעטייברא ןא זא ,ןעלַאפוצ ענעטלעז יד ןופ רענווא ןיא
 --- ,טרעקראפ רָאנ ,רעטייברַא יד ףיוא טסאל וצ לעוצנַאניפ ןעלאפ ןעפרַאד
 רעד ןופ סעוצוטוטסנוא ענעדושרַאּפ לעיצנַאנופ ןעפלעהוצ ןענעק ךָאנ לָאז
 ,גנוגעװַאב"רעטיויברַא
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 -ופ רעד ןיא טגיטיונעג טינ לָאטניוק ךיז טָאה גניר רעמייברא רעד

 רעד טָאװ ,רעבָא ,ףליה עלַארָאמ ."'סטרעוורָאפ , ןופ עצוטש רעלעיצנַאנ

 רעד .ןעטייהנעגעלעג ענעדישרַאפ ויב "םטרעוורָאפ , ןופ ןעמוקאב .ר .ַא

 סע ואוו ,סעיינ .ר .ַא ןופ גנולייטּפָא עלעיצעמס א טצוא םָאה ?סטרעוורַאפ,

 .ןעמיבעג ענעדישרַאפ ףיוא .ר .ַא ןופ ןעטייקגיטעט יד ּפָא ךיז טלעגיּפש

 ןופ עעדיא ֹוד זא ,"סטרעוורָאפ , ןופ רעבעגסיורַא יד ןעשניוו רימ

 ןיא לָאז ,רחאי 928 עטצעל יד ראפ טגידערּפעג ןעבָאה ווז סָאװ ,םזילאיצָאס

 לָאז ןהָאפ רהוא זא ,ליפ יוזַא ןוא טיירב ווזא טכילקריוורַאפ ןערעוו ןעכיג

 ."טלעוו רעד ןופ ךאלעקניוו עלַא ןיא ןערעטַאלפ

 ןיוש זענייז ,ןערָאװעג ןעריובעג זיא 1922 רהַאי סָאד תעשב

 -סירקסיוא טלוב ןעוועג ,"עטכער, יד ןוא "עקניל , יד ,םידדצ יד

 זיא סע .טזיורבענ קראטש טָאה תוקולחמ ןופ םי רעד ,טריזילַאט

 ,םרוטש ַא ןיא ןהעגרעביא טעװ ןעזיורב סָאד זא ,רָאלק ןעוועג

 סאו ,"טייהיירפ, רעד םורַא טריּפורנ דיז ןעבָאק "עקניל, יד

 ווא ,ןהעגוצסױרַא ןעביוהעגנָא ןאשנעוונַאק רעט22 רעד ברע טָאה
 עבַארּפ-טכַאמ עטשרע יד .,"סטרעוורַאפ , םעד םורַא -- "עטכער, יד
 -נַאק ןעלהעוורע וצ ץנערעפנַאקדןַאשיײנימַאנ רעד ףיוא ןעוועג זיא

 וצ ..1922-28 רהָאי ן'פיוא עטימַאק .זקע .צַאנ רעד רַאפ ןעטַאדיד

 -נרַא טימ ןעמוקעג ןיוש ןעמ ןזיא ץנערעפנַאק-ןאשיינימַאנ רעד |

 ןיא סע .ןעטַאדידנַאק יד ןעגעק סנַאשקעשזדבַא טימ ןוא ןעמנעמ

 .טכַאלש-רעטרעוו רעניציה ַא זעמוקעגראפ

 סינטלעהרַאפ יד .ץנערעפנַאק יד ןענואוועג ןעבָאה עטכער יד

 .סנייא וצ יירד יו זעוועג זיא "עקניל, יד ןוא "עטכער, יד ןעשיווצ

 -ײטַאב םינ ךיז ןוא לָאה םעד ןעזַאלרַאפ ןעבָאה "עקניל , יד

 סָאד ,ןערָאװעג ןעבעגעגנַא זיא ויטַאמ סלַא .ןעמיטש ןיא טגיל

 ,טמיטשַאנ טָאה ,עטימַאק .זקע .צַאנ יד סָאװ ,עטימַאק-רעלהעצ יד

 טָאה יז זַא ןוא ,ןעמיטש יד ןעלהעצ ןיא ךילטקניּפ ןעוועג טינ זיא

 -לושאב רעד טימ .ןעטאנעלעדיטינ טימ ץנערעּפנַאק יד טקאּפעגנא

 .- "רעקניל,ג רעד ןעטארטעגסיורא ץנערעפנָאק םייב זיא גנוניד

 ןַאמצלַאז .ק .ע .נ ןופ דילגטימ א ןעוועג ןיילא זיא סָאװ ,ןאמצלאז

 םהיא טָאה ,ק .ע .נ יד ןוא ןערָאװעג טגַאלקעננָא םעד רַאפ ןיא

 .רהיא ףיוא ?ובלב א ןעכַאמ ראפ טלעדַאטעג ?עיציפַא

 רענַאטסַאב רעד טיפ ךוסכס ַא ןעמוקענרַאֿפ ךיוא זיא סע

 טָאה .מאק .טסיד רענַאטסַאב יד .,עטימַאק טקירטסיד ("רעקניל ,)

 יד ענונב עטימַאק .זקע ,צַאנ רעד ןופ ןעסולשאב יד טרהיפענלרוד טיִנ
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 -ענעג ן'כרוד ןעקיש וצ טאטשנא ,דנַאלסור רַאפ רעדלעג-ףעילער
 יז טאה ,ןהָאטעג ןעבָאה סעטימַאק טקירטסיד עֶלַא יו ,סיפַא-לַאר
 עטימאק .זקע .צַאנ יד .'םאקזעגדיא, ן'כרוד טקישעג דלעג סָאד
 ערעדנַא ןַא טמיטשַאב ןוא טזיילעגפיוא עטימַאק םקירטסיד יד טָאה
 ,ץַאלּפ רהיא ףיוא

 -אט רעד ףיוא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןעבָאה ןעגנובייר עֶלַא יד
 .ןָאשנעוװנַאק רעטנַאר

 ןַאשנעװנַאק (אטנָארָאט) עט22 יד

 ןעט50 םעד גאטנוז טנעפעעג ךיז טָאה ןַאשנעװנַאק עט22 יד
 .ערענעק ,אטנַארַאט ,לָאה יסעמ .גיא ,2 ,לירּפַא

 םעד גאטנָאמ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ןעגנוציז"ןַאשנעװנַאק יד
 זיב טרעיודעג ןעבָאה ןוא ??עטַאה דראוודע גניק, ןיא ,יַאמ ןעט1
 .יַאמ ןעטס םעד דנעווא תבש

 1991-1999 ראפ עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ

 רעטערקעט גנודרָאקער ,רעטבילעג .פ ןאמרעשט ,ןיקסוג
 ןאמרעשט-סייוו ,סטרעבָאר

 רערושזערט ,ןאמהטָאר .

 .ראטחקאדער ,ןילייב .ב .ו רעטערקעס לארענעשזד ,ןוקסַאב

 רעזויוודא לעגיל ,ןָאדנָאל רואֹמ

 יי ןק = ''

 עטימאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד

 ; עטימָאק טיפענעב : עטימַאק םויראטינאס

 ובָאקאו .ס ןיקסוג .ר
 ןולייב .? ןאמהטָאר .?
 מָאלָאמ .ס .מ ןופשא .ו .מ
 ןאמדורפ .מ ךארניּפס .מ
 ןאמרוּפאס .נ ןיקמאכעג .ר

 : עטימַאק ?אנַאשייקוידע ; עטימַאק סנַאיצַאזינאגרַא

 ןוסעיל .א ןייטשרעגיד .ל
 ןונאכ 3 וקטנירק .ב
 ןיגרוב .ח ןאמצלאז .ר
 גנַאל .ה ןַאמיוועל .ב
 שטיווערוג .מ ּפטרעבָאר . ו
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 ; עטימַאק סנעווירג ; עטימַאק סיפָא

 לעקסעה .ט טאלבנעזַאר .מ .ו

 קאלב .ר ןאמיירפ .נ

 גרעבנייוו .א ןאמהטָאר .ו

 ןאמליג .ב לעדנאמ .מ

 ָאקּפארק .ב טמארביוא .מ

 ; ןערָאטקעריד ווָא דרַאָאב ,צַאנ

 עינרָאּפילאק ,סנָאמיוס .ל קרָאו-וינ ,יקסנעוווא .מ

 טוקיטקענַאק ,קאס .וו וזריושזדד-וינ ,ןילדנימ .ם

 סטעזושטאסאמ ,סאנָאי .ס אונווויליסנעּפ ,רעגניטע .ש

 דנאלורעמ ,ןאמקיל .מ ןיָאניליא ,ןָאסנענעב .ל

 אינישזדריוו ,רעלימ .ל ןיסנָאקסיוװ ,ןיבור .ס

 ןעגישימ ,ןיוטשנרעב .ו .נעק ,ָאטנָארָאט ,סוארטש .ס

 ןיעמ ,יקסנידארג .ב דנעליוא דואר ,ווָאלווַאּפ .ּו

 סאסקעט ,סערדנא .ו ָאווהָא ,ץיווָאסעבייפ .ד

 אטָאטסענומ ,ןאמלעב .ה .נעק ,לאערטנָאמ ,םולָאגרַאמ .ּו

 : ךראָאב ירעזייוודא לאקידעמ םויראטינַאס

 וניווס-קעמ .רד ןרעּפלאה .שזד .רד

 ןיקטעּפ .ש .רד ןאמרעגנוא .ס .רד

 לאהטנעזָאר .מ .רד

 :דראָאב ירעזייוודא ?אקידעפ עניימענלא

 ץיוװָאמייח .רד ןרעּפלאה .שזד .רד

 ןָאסלענ .ב .רד ןָאסירעמ .י .רד

 אבמעד ינעפ .רד עּפסאק .בא .רד

 וקסרַאב .י .רד גרעברעווליס .ס .רד

 -עלעד עטלהעוורע 164 ןעמוקעג ןענייז ןָאשנעװנַאק רעד וצ

 ,.ק .ע .נ ןופ סעטימָאק ענעדישראפ יד ןופ רעטערטראפ 7 ןוא ןעטאג

 ןופ 2 ,דראָאב ירָאזייװדא לאקידעמ ןופ 2 ,.ד .ב .נ ןופ טַאגעלעד 1

 דוצדזעלוש .ר .א םעד ןופ טַאגעלעד 1 ןוא טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס

 | .רהָאּפנעמאז

 "םורפ .פ ןעוועג זיא גנונעפערע רעד ייב רענדער רעטשרע רעד

 רע .עטימַאק טנעמשזדנארא רעטנָארָאט רעד ןופ ןאמרעשט ,ץרַאה

 טעװ ןָאשנעװנַאק ןופ טייברא יד, זא ,גנונפַאה יד טקירדעגסיוא טָאה
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 נניר רעטייברא רעד ןוא טסיינ ןעשינָאמראה ןיא ןערעוו טרהיפעג

 טנינייאראפ ןוא קרַאטש יוזא טקנוּפ ןייז ןָאשנעװנַאק רעד ךָאנ טםעוו

 ."ןערהַָאי ענידרעהירפ יד ןיא יו ,ןעהייר עכילרעניא יד ןיא

 ,צאנ רעד ןֹופ ןאמרעשט רעד טדערעג טָאה ץרַאהמורפ ךָאנ

 : ןיקסונ .ר ,עטימַאק ,זקע

 רעגיטנייה רעד ויב טסעג ןוא .ר .ַא ןופ דניירפ ,ןעטאגעלעד ,רהיא,
 עכלעוו בילוצ ,ןעבאגפווא ןוא ןעליצ יד טוג ץנאג טסייוו ,גנולמאזראפ
 .ןערָאװעג טעדנורגעג זוא .ר .ַא רעד

 ןָא טגווצ רע) ענהיב רעד רעביא טגנעה סָאוװ ,דליב סָאד טהעז רחיא
 ,רעלָאט רעד ,רעלייק השנמ סָאװ ,דליב-עיצַארָאקעד ןעסיורג םעד ףיוא
 טנעמשודנארא ןָאשנעװנָאק רעד ןופ גארטפווא םעד ףיוא טיורגעגוצ טָאה
 ןא ,טקירדעגסווא ןפוא ןעשירעלטסניק א ףיוא טרעוו סע ואוו ,עטימָאק
 -טסבלעו ןוא םוולאוצָאס ,גנודליב, ךֹיז ןיא טרעּפרעקראפ .ר .ַא רעד

 .ר .ַא ןופ ןעליצ יד ןוא ןעעדיא יד ךילקריוו טכערּפשטנע סָאד ,("ףליה

 םינ לָאװבָא ,עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ ןייק טינ לָאװבָא ,.ר .ַא רעד

 ןוא ןעוועג ךָאד רעבָא רע זיא ,עיצַאזונאגרָא עשיטסינָאונוו-דוורט ןייק

 ןוא .גנוגעװַאב רעזנוא ןופ ןעגיוווצ ערעדנא וד ןופ טנעמאדנופ רעד זיא

 -וטסילאיצַאס ןייק טריטסיזקע טינ טָאה סע ואוו ,ךאלטעטש ןוא טעטש עלַא

 םעדכַאנ ןערָאװעג טעדנירגעג עכלעוא ןענייז ,ןָאונוו רעדָא שטנערב רעש

 .ןעפַאשעג טעשטנערב ענווז טרָאד טָאה .ר .ַא רעד יוו

 וד ןופ קוורמס רעסיורג רעד ןעמוקעגרָאפ זוא סע ןעוו ,1910 ןוא

 ןוא עסוורג יד ןערָאװעג טיובעגפיוא שוטקַאפ זיא סע ןעוו ,רעכאמקוָאלק
 -וא עגוצנויא יד ןעוועג .ר .ַא רעד זיא ,ןָאונוו רעכאמקוָאלק עגיטכעמ
 -סעפאב וצ רעדילגמימ ערהיא ןעפורעג טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא עשיד
 -ומא טלעטשעגוצ לָאמ עלא טָאה .ר .ַא רעד .ןָאינוי רעד ןיא ךיז ןעגיט

 -ודיא רעד ןופ ןערָאװעג טרהיפעג ןענייז סָאוװ ,תומחלמ ֹוד ראפ עיצינ
 .גנוגעוװַאב ןָאינוו-דיירט רעש

 -לָאמש וד ןעבָאה קוורפס רעטווברַא-לָאמש םעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןופ םותב-ולעב עצנַאג וד ןוא רעמיטנעגייא וד ןענייז עכלעוו ,ןעטַאנגַאמ

 -נווא ,עורטסודנואילַאמש וד ךיז טנופעג סע ואוו ,ךאלטעטש ןוא טעטש יד

 .ר .א וד .דנעגעג ןופ טוולטטפעשעג עלא ספורעש יטויּפעד סלא ןערָאװשעג

 -וול וצ לעירעטַאמ ןופרעד ןעמוקעגסיוא זיא ויז לָאװבָא --- רעדילגטימ

 עוו וצ טגאוטנע ךיז ןעבָאה עכלעוו ,עגוצנייא יד ןעוועג ןענייז -- ןעד

 -ַאמשרַאפ ןעבָאה ייז לוי ,ספירעש יטויּפעד סלא ןעריואוושעגנווא ןער

 יד ןופ ןעסטרעטניא יד ןיא ןעמווברא וצ ןעמוקסיוא טעוו ייז זא ,ןענ

 ."רעטיוברא-לַאמש ץדנעקוורטס יד ןענעג ןוא ןעטַאנגַאמיזעליוק
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 גניר רעטייברַא רעד סָאװ ,?כה"רס א טכַאמ רענדער רעד

 : תונברק-המחלמ יד רַאפ ןהָאטעג טָאה

 ןערהָאי-המחלמ וד ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה עיצַאזינאגרָא רעזנוא,

 רעטסעווש ןוא רעדירב עדנעדיילהמחלמ ערעזנוא ראפ טקישעגרעביא

 -ניוה יד סָאװ ,רהָאי ןופ ףיולרֲאפ ןיא .ראלָאד ןָאילימ לעטרעפ א םורַא

 ראלָאד טנעזיוט 850 ןערָאװעג טקישעגרעביא זיא ,טמָא ןיא זיא .זקע עגיט

 -ויה-"רעדניק יד ראפ ראלָאד טנעזיוט 4 :תונברק המחלמ עשידיא וד ראפ

 ןעלקיטרַא עשוניצידעמ ןעניוז ראלָאד טנעזיוט 99 ראפ ; ןעליוּפ ןיא ןעמ

 ןעשיסור םוצ טקעריד .ר .ַא ןופ סוּפָא םעד ךרוד ןערָאװעג טקישעגרעביא

 יווואב סנעטצעל טָאה .זקע עלאנָאוצַאנ יוד ; עװקסָאמ ןיא ץיורק-ןעטיור

 רעדלעג יד ןוא דנַאלסור ןיא ףילער עשידיא ראפ ראלָאד טנעזיומ 10 טגול

 -רעדניק עשידיא ראפ רעדיילק ןוא זויּפש ראפ ןערעוו טכיורבעג ןעלעוו

 טקעריד ןערַאװעג ןעבילקעג ןענייז רעדלעג וד .דנַאלסור ןיא ןעמייה

 רעדילגטימ ערעזנוא סָאװ ,עמוס יד רעבָא ,.זקע רעלאנָאיצַאנ רעד ךרוד

 ערעדנַא ןוא סיטעווסָאס ענעדושרַאפ וצ ףילער ראפ טרעייטשעגייב ןעבָאה

 .עדנעטוידַאב ץנַאג א רעביז זיא ,.ר .ַא םעד רעסיוא סעיצַאזינאגרָא

 ףיוא ןעמונעג .םָאק .וקע .צַאנ וד טָאה ,ףילער עניימעגלא יד רעסיוא

 ןוא דנַאלסור ראפ גנוטַאטשסיוא לאטיּפסָאה א ןעפַאש וצ עבאגפיוא יד ךיז

 .ר .ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןעגָארט לָאז לאטיּפסָאה רעד זא ,ןהעז

 -גווא וד ,"סאיאה, יד ןעציטש טעוװ ןוא טציטשעג טָאה .ר .ַא רעד

 זנוא ןעגונוואראפ טפלעה עכלעוו ,עיצוטיטסניא עשידיא עגיטביוו עגיצ

 -ורגומוא ץכלעוו ,עטנעָאנ ןוא םיבורק ערעזנוא טימ דניירפ ערעזנוא ןוא

 .עדענעק ןייק רעדָא אקירעמא ןייק אּפָארייא ןופ ןער

 -עגסווא רהאי ןעטצעל רימ ןעבָאה טייברא לאנָאשייקוידע ףיוא

 יעיצַאזונַאגרָא עשידיא ַא ךָאנ ָאד זוא .ראלָאד טנעזיוט 80 רעביא ןעבעג

 עמוס עדנעמיידַאב אזא ןעבעגעגסווא טָאה וז זא ,ןעגווצנָא ןעק עכלעוו

 *?טיוקגיטעט עלערוטלוק ףיוא

 .גרעבנייוו .י טלהעוורע גימיטשנייא טרעוו רעדנעציזרַאפ סא

 ןעטנענַאמרעּפ ןיא .ןַאמהטָאר .7 --- רעטערקעס רעגילייווטייצ טא

 "יא .מ ,םטרעבאר .י : ןערָאװענ טלהעוורע ןענייז טַאירַאטַארקעס

 .ןַאמשיפ .י ןוא יקסנעוו

 ; טגָאז גרעבנייוו .י
 ,ןאשנעוונָאק רעזנוא ּפָא ןעטלאה רימ ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא,

 וד :סנַאשנעװנָאק רעטייברא ערעדנא ייווצ ןעטלאהעג טציא ךיוא ןערעוו

 סרעקריָאװ טנעמראג םידיול לאנָאשיינרעטניא רעד ןופ ןָאשנעװנַאק

 "ריָאוװ גנודָאלק דעטיומַאגלַאמַא יד ןופ ןָאשנעװנָאק יד ןוא ןָאינוו
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 -לָאװ סעיצַאזונַאגרָא-רעטווברא עגוטנעמ ןוא עסיורג וירד עלא יוד .סרעק

 -ברוד ןעוועג טינ ןעטלָאװ ייז ןעוו ,גלָאפרע אזא טאהעג טונ לָאמנווק ןעט

 .קנאדעג ןעשיטסולאיצַאס ןוֿפ ןעלאעדיא וד טימ ןעגנורדעג

 ןעכאמוצכרוד טָאה גנוגעוואב-רעטייברא רעד ןופ גנולויטּפָא עדעי

 -ָאנָאקע םעד ףיוא ףמאק רעייז ןָא ןערהיפ סנָאונוו וד .ןעפמאק ערחיא

 טיבעג םעד ףיוא טייקגיטעט ןיוז טיווּמשרַאפ .ר .ַא רעד .טיבעג ןעשימ

 ןעפמאק יד טפלעה ןוא עיצארעּפָאָאק ןוא גנורעלקפיוא ,ףליה-טסבלעז ןופ

 .סעיצַאזינַאגרָא-רעטייברא ערעדנא יד ןופ

 עניוז עלא ןופ ץנאג סיורַא זיא ןוא קרַאטש ןערָאװעג זיא .ר .ַא רעד
 טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקגינווא ןופ להיפעג םעד קנאד א זיולב ןעפמאק

 "ווא וד טָא זא ,ןעביולרע טיג ךיו ןענעק רימ ןוא ,ןעהיור ערעזנוא ןיא

 דנורג-וצ לָאז ,ןונב רעזנוא ןופ טנעמעצ רעד ןעוועג זוא עכלעוו ,טייקגינ

 .ןעטייהנעדישרַאפ-סגנונוומ בילוצ זיולב ןהעג

 ,ןערעוו טריטקעּפסער ןעטייהנעדישרַאפ-סגנונוימ ןעזומ .ר .ַא ןיא

 -נוווצפיורַא םינ דלאוועג טימ זנוא ויב רעבא ןעק ןעמ ,ןערעוו טעדלודעג

 .םעטירָאיַאמ רעד ןעגעג ויא עכלעוו ,גנוניימ ןייק ןעג

 ןעלעוו ,ןעמיוושפיורַא ןעלעוו סָאװ ,ןעגארפ עלא זא ,ןעפָאה רימָאל

 וד טימ גנאלקנווא ןיא ןוא ץנעגילעטנוא ,טקַאט טימ ןערעוו טלעדנַאהרַאפ

 ."עיצַאוונַאגרָא רעזנוא ןופ ןעגנובערטש ןוא ןעליצ

 ױזַא ,רענדער עהייר א טלעטשענרַאפ טָאה ןאמרעשט רעד

 רימ רעכלעוו טימ ,עטצעל יד ןזיא ןאשנעוונָאק רעטנַארַאט יד יו

 ,"נניר רעטיײברַא ןופ עטכישענ , רעד ןיא ןעניטפעשַאב דיז ןענעק
 ,סעדער יד ןֹוט ןעגוצסיוא ערעגנעל ןענניירב וצ ךיז רימ ןעביולרע

 ,גנונעפערע רעד ייב ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז סָאוװ

 -ַאטַארּפ, עלעיציפַא יד טיול סעדער יד רעביא ןעביג רימ

 ,"אטנאראט ןיא ,ר .ַא ןופ ןַאשנעװנַאק רעט22 רעד ןופ ןעלַאּק

 :זייוולייט טגאז ,"לאק, ןופ רָאטקַאדער ,ןיווריוא סלרַאשט

 -נָאק וד ןעסירגאב וצ ןעגינעגרַאפ רעדנוזַאב א רומ ראפ זוא סע,

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טינ ךייא ךיא סידגַאב ךילטנעגווא ר .ַא ןופ ןַאשנעוו

 ןוא רעבָא ךיוא סירגַאב ךיא .ןיולא רהיא טנייז ?לָאק, וד לייוו ,*לָאק,

 עכלעוו ,גנוטייצ רעזנוא ןופ רעזעל רעטנעזיוט עגילדנהעצ יוד ןופ ןעמַאנ

 ךיוא זיא רעכלעוו ,לאעדוא-רעמווברא םעד ראפ רעפמעק ןוא דניירפ ןענייז

 .גנוגעווַאב רעזנוא ןופ ץיירק-רעטיור רעד זיא .ר .ַא רעד .לאעדיא רעיוא

 ןייז ןיא טיירג ןעוועג לָאמ עלא ויא רע .סָאד יװ רהעמ ויא רע !ןיינ

 -וווצ ערעדנא יד ןעקרַאטשראפ וצ ךיוא רָאנ ,ןעציטש וצ זיולב טינ ףליה

 וד ןוא ןעמוק טעוו טנעמָאמ רעד ןעוו .גנוגעװַאב"רעּמווברא רעד ןופ ןעג
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 רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ רעייז ןופ ןעיירפאב ךיז ןעלעוו רעטייברַא

 ןעטצעל םעד גנונעדרָא עגיטציא יוד ןעבעג ןעלעוו ייז ןעוו ,וירעּפַאלקש

 םעוו --- טיוהיירפ וצ סטרעוורָאפ ןערישרַאמ ןעלעוו עלא ןעוו ,ּפאלק-טיוט

 ..ןעהייר עטשרעדָאפ וד ןיא ןיוז ,רעדילגטימ .ר .ַא ,רהיא

 ;ןייּפ סקַאמ

 -עג וד ,"סטרעוורָאפ , רעד זא ,.ר .ַא םעד ןעפרואוורָאפ טכַאמ ןעמ,

 מַא ןעבַאמ עכלעוו ,יד .החּפשמ ןייא ןענייז .ר .ַא רעד ןוא ןעטפַאשקרעוו

 ,גָאו ךיא רעבא ,גנוגידיילַאב א זיא סָאד זא ,ןעניימ ,ןעפרואוורָאּפ יד

 רעייז ךרוד ,סנָאינוי יד .דובכ רעטסערג רעד זנוא ראפ זיא סָאד זַא

 יד ןערעסערגרַאפ ןוא ןעדנוטש-סטייברא יד ןערעצריקראפ וצ ףמאק

 -ַאפ-סקילגמוא ןוא ןעטייהקנארק ןערעדנימרַאפ ךרודאד ןעפלעה ,תוריכש

 -ניא ןפוא ַאזַא ףיוא ןעפלעה סנָאינוי יד .רעטייברא יד ןעשיווצ ןעל

 וצ טיפענעב-ןעקנארק רעגינייוו ןעלהָאצסווא לָאז .ר .ַא רעד זא ,טקעריד

 ךיוא לָאז .ר .ַא רעד זא ,ךילריטַאנ םורעד זיא'ס .רעדילגטימ ערעייז

 ."גנודניבראפ רעגנע ןיא ויז טימ ןהעטש ןוא ןעטפאשקרעוועג יד ןעפלעה

 : ןיקסַאב .י

 ןעמ טָאה ,עדענעק ןיא ןערהָאפעג לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעוו,

 רעבָא ןיב ךיא ןעוו .טלַאק רהעז ךייא ייב זיא סע זא ,טנערָאװעג ךומ

 ,עמרעטסויגַאב ,רעצרעה עמיראוו ןענופעג ךיא בָאה ,ָאטנָארָאט ןיא ןעמוקעג

 טקנוּפ ןענייז .ר .ַא ןופ ןעלאעדיא יד ןעמעוו ייב ,רעוט ענעבעגעגרעביא

 ַאקסיצנארפ-ןַאס ,קרָאו-וינ ןופ רעדילגטימ ערעזנוא ייב יוװ ,רעיימ יוזַא

 רעד טגיל םעד ןיא .ןעטַאטש עטגינייארַאפ יד ןופ ןעלייט ערעדנא ןוא

 .ר .ַא ןופ רעדנואוו רעד ןוא םזיטענגַאמ

 טנרעלעג .ר .ַא רעד טָאה ץנעטסיוקע ןייז ןופ רהָאי 29 וד ןיא

 עציטש טיג סָאוװ ,עיצַאזינאגרָא ןא רָאנ טינ זיא רע זא ,רעדולגמימ ענייז

 ןעלאעדיא יד ךיוא ךיז ןיא טרעּפרעקראפ רע זא רָאנ ,טיונ ןופ טייצ ןיא

 ,ןעגנובערטש עלא ךיז ןיא טגינייאראפ רע זא ,םזילאיצָאס ןוא ףמאק ןופ

 רעד טָאה טימרעד .טייקגיטעט-רעטייברא רעד ןופ ןעטיבעג עלא ףיוא

 -נורג ענייז ליפיוו רהעמ טכילקריוורַאפ טָאה רע זא ,טגווצעגסיורא .ר .ַא

 .טלעטשעגרָאפ ןיילא ךיז ןעבָאה רעד

 רימ ןעבָאה ,ןָאשנעװנָאק רעד וצ רהָאי ןעניטנייה ןעמוק רימ ןעוו

 ,םייקגיטעט רעזנוא ןופ ןובשחו ןיד ןעבעגוצּפָא ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיז

 ןעפלעה וצ ,טסייג ןעסיורג םעד טימ ןעגנורדעגכרוד גנערטש זיא עכלעוו

 עטסערג יד ףיוא טיירג ןענייז ריס .גנוגעוואב-רעטייברא רעצנאג רעד

 ןיא ,גנונעדרָא יד לייוו ,טלעוו ערעגיטכיל ןוא ערענעש א ןעיוב וצ רעפּכָא
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 ךיז טָאה ןוא טרעכעלעגכרוד ןוא טליופעצ זיא ,טנייה ןעבעל רימ עכלעוו

 .ןעטלאה וצ סָאװ ףיוא טינ

 -ומשסיוא ןעפלעה טעוװ ןַאשנעװנָאק עגיזָאד וד זא ,ןעפָאה רימָאל

 -בוש עלא ןעגינוואראפ תמאב ןענעק לָאז עכלעוו ,טייק עסיורג יד טָא ןעד

 ודכ ,גנוגעווַאב-רעטייברא רעד ןופ ןעגנובערטש עלא ,ןעגנוטכיר עלא ,ןעט

 טייצ ןייק ַאטיג ןיא סע .אנוש םעניימעגלא םעד ןעגעג ןעפמעק ןענעק וצ

 .רעיוט םייב טהעטש אנוש רעד ןעוו ,ןעריטַאבעד וצ

 -עוו טגונווארַאפ ןוא ןַאשנעװנַאק רעד וצ רומ ןעמוק טגינווארַאפ

 -רא רעגידרעטווו ראפ סעשטנערב ערעונוא ןיא ןעמוק קירוצ רימ ןעל

 ."טייב

 ; "סטרעוורַאפ , ןופ רַאטקַאדער ,ןַאהַאק .בַא

 ןעטלאה ָאד ךויא לעוו ךיא זא ,תמא םעד ןעגָאז ךייא לע ךיא,

 -נָאק רעד ייב ָאד גידנעציז .טיירגעגוצ בָאה ךיא סָאװ עדער יד טשינ

 טגָארט ןעדרָא רעווא םוראוו ,קנאדעג א ןעלאפעגניוא רומ זיא ןַאשנעוװ

 ןעסקאוועג לענש ֹווזַא זיא רע םוראוו ןוא ,גניר רעטיוברא ןעמָאנ םעד

 טלָאװ .ר .א רעד ןעוו ,טשרעוצ .טכאמ עגיויר ַאזַא ןערָאװעג זיא ןוא

 -םיוא טונ קרַאטש יוזַא רע טלָאװ ,לאעדיא םעד טימ ןעבעגעגּפָא זיולב ךיז

 םוצ .תלוסּפ ןָא ןעמַאוצ ןעטלאה םינ ךיז ןעק דלָאג ןייר .ןעסקאוועג

 וד טָא ןוא .ןעדָאב ןעלעירעמאמ א ןעבָאה טפראדעג ןעמ טָאה לאעדיא

 וצ .ר .ַא םעד טכאמעג טָאה ,ףוג םעד טומ המשנ רעד ןופ גנוגונווארַאפ

 -רעטייברא רעד ןיא ךיו טקרעמ ּפיצנורפ רעבלעז רעד .זיא רע סָאװ ןייז

 "םעיווָאס וד טָאה דנַאלסור ןיא .טלעוו רעצנאג רעד רעביא גנוגעווַאב

 ,ןעלאעדיא טימ זיולב םוולאיצַאס םעד ןערהיפנויא ןעביוהעגנָא גנוריגער

 -עגנָא ךיז טָאה יז ןוא ,ןעטייקכילקריוו יד טימ ךיז גידנענעכער טינ

 וצ רעבא ךימ טהערפ סע .ןעטייקגירעוש ענעדישראפ ףיוא ןעגָאלש

 -קריוו רעד וצ ךיו ןעגיוב ויז זַא ,רעשיטקארּפ ךָאנ ןערעוו ייז זא ,ןהעז

 -נויא ןעגנילעג ייז םעוו ףוס לכ ףוס זא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא .טייקכיל

 דנעהערפרע לעוצעּפס .ןעבעל ןעכילקריוו ןוא םוולאיצַאס םעד ןערהיפוצ

 ,לאנָאיצאנרעטניא ןעטירד ןופ רערהיפ יוד וליפא סָאו ,טקאפ רעד זיא

 -אב עשיטסילאוצַאס עצנאג יד טעדסיולרַאפ ןוא טפמישעג ןעבָאה עכלעוו

 ןופ רעטייברא יד וצ ליּפַא ןַא םימ טדנעוועג טציא ךיז ןעבָאה ,גנוגעוו

 גנוגונווארַאפ יד סירגאב ךיא .ןעגינוואראפ ךיז ןעלָאז ווז זא ,טלעוו רעד

 ( ןעטנעמסידָאלּפַא עשוימרוטש) ."טלעוו רעד ןופ רעטייברא עלא ןופ

 ,"טרָאג טפאשלעועג רעד ןופ רעטערטראפ ,יקטפַאלאגניס .א .רד

 רע .טפאשרעמרעק רעד ןופ ןעמַאנ ןיא ןאשנעװנַאק יד טסירנַאב

 :טגאזעג סערעדנא ןעשיווצ טָאה



 גנור רעטייברא ןופ עטכושעג וד דז0

 -עג-רעדירב ערעייא ןענייז קולגמוא ןעסיורג ןופ ןערהָאי וד ןיא,

 וצ טקישעג טָאה רהוא סָאװ ,טנעס רעדע .זנוא וצ ןעמוקעגנָא ןעלהיפ

 ַא טימ ןעלייטרַאפ וצ ןהעזעג רימ ןעבָאה ,םיבורק עגיטפרעדַאבטיונ יד

 -טימ ןהעועג רימ ןעבָאה ינעּפ רעדעי ןיא .להופעג-תודחא ןעכילרעדירב

 -וצ ןענייז רימ ןוא .עירעטַאמ ןיא ןערָאװעג לגלוגמ זיא סָאװ ,להופעג

 -נָא ךיז עציולּפ א ןַארַאפ זיא סע סָאװ ,טימרעד רָאנ םינ ןעוועג ןעדירפ

 טימ ךווא ףיוא טקוקעג ןעבָאה רימ רַאנ ,הרצ תע ןא ןֹיא ןעראמשוצ

 ַאוַא ןיא ןעזיוװעגסיורַא טָאה רהוא סָאװ ,טייקכילשעמ רענעי ראפ ץלָאטש

 רעלארטנעצ א ןערָאװעג זנוא ראפ טנעז רהיא .זנוא וצ סָאמ רעסיורג

 ענעי ךייא ןיא ריּפש ךיא .טפַארק רעשילַארָאמ ןוא רעשיזיפ ןופ רעגַאל

 ,ךייא שניוו ךיא .טייברא ןופ טפארק רעד ןיא טקעטש סָאװ ,הור ערעכיז

 ."ןָאשנעוװנָאק עכביורגלָאפרע ןא ,ןעטאגעלעד דניורפ

 ןופ ןעמַאנ ןיא ןאשנעוונַאק יד טסירנַאב םעדעמ רימסידַאלװ

 ; "דנוב;

 טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא סירגאב ךיא,

 -רא עשיד'יא ערעדנא ףיוא ווו טוג יוזַא ,.ר .ַא ןופ ןעבעל ן'פיוא טאהעג

 רעגנע רעד  גנוקריוו עקרַאטש א ,אקירעמא ןיא סעיצַאזונאגרַא-רעטיוב

 עשידיא וד טימ םי טייז רענעי ףיוא "דנוב , םעד ןעשיווצ דנובנעמַאזוצ

 א רָאנ טינ ווא סָאד .גידנעווטיונ זיא ,ָאד סעיצַאוינאגרָא-רעטייברַא

 .ןעגנורעניארע ןופ עגארפ א ויולב טינ זיא סע ,טנעמיטנעס ןופ עגַארפ

 .ר .ַא םעד טפור רע .םידדצ עדייב ראפ גיטוינ זיא דנובנעמַאזוצ ַאזַא

 -רעטייברַא רעד ןופ ןעהייר יד ןיא טייקגיניוא ןעגנערבניירא ןעפלעח וצ

 -היפ יד ןוא טייקגינויא ךָאנ ןעקנעב ןעסַאמ יד זא ,טגָאז רע .גנוגעווַאב

 ."ןעסאמ יד ןופ ןעליוו םעד ןוא שנואוו םעד טָא ןהעטשראפ ןעפרַאד רער

 ; "דניירפ, ןופ רַאטקַאדער ,ןילייב ,ב .י

 ָאד סָאװ ,ץלא טימ ןייז םיכסמ ןעצנאגניא טינ רעדייל ןעק ךיא,

 ,טלַאה ךיא .גנודליב וצ גוצַאב ןיא טּפיוהרעביא ,ןערַאוװעג טגָאזעג זיא

 םעד יבגל קיטנַאלטַא ןיא ןעּפָארט ַא יו זוא טייברַא-סגנודליב רעזנוא זַא

 -דנהעצ ערעונוא ןעשיווצ גנורעלקפיוא ןוא ןעסיוו ןיא רעגנוה ןעסיורג

 י .. . רעדילגטימ עדנעזיוט עגיל

 -וורּפש עסוורג טכאמ טלעוו יד ןעוו ,טווצ א ןיא ןעבעל רומ - . ,

 יווַא לָאמנייק ךָאנ ןעבָאה רעטייברַא יד .ןעגעוו ענעדישרַאפ ףיוא ןעז

 ןוא ,טייצ רעגיטציא רעד ןיא יוו ,טייהנעסיוונוא ןופ ןעטולעג טינ לי

 ייז ןעליוו ,טייקגידנעווטיונ-סנעבעל א ויז ראפ זיא סע זא ,ןעהעז ייז ןעוו

 ,"טצוא זיב ווו ,טיכעג םעד ףיוא ןעווירּפש ערעסערג ןעכאמ
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 בָאה ,דנאל דמערפ א ,עדענעק ןוא הודנערהַאפ זא ,תמא יא סע,

 ,ןעטנעמוקָאד ןוא ןעטרָאּפסַאּפ עלעיציפָא טימ ןעטיירגוצ טזומעג ךיז ךיא

 "וווצ ךיא ןיב ָאד .עטמַאַאב-ץענערג יד ראפ ןעוועג זיולב רעבא זיא סָאד

 א ןיב ךיא זא ,טגָאז ןעמ .ןעטנעמוקָאד ןייק ףרַאד ןוא ענעגווא ןעש

 ןיא ."עטכער, ןוא "עקנויל, ןייק ָאטיג ןענייז .ר .ַא ן'ראפ .."רעקניל,

 -געדושרַאפ-סגנוגוימ ןייז ןעפרַאד ןוא ןעזומ עיצַאזינאגרָא רעסיורג ַאזַא

 " ....ןעטייה

 זופ ,סניבבינ ,רמ ןופ טסיונַאב ךיוא טרעוו ןאשנעוונַאק יד

 רעטערטרַאפ ,ןַאסּפמיס סמיישזד ; רעלארטנַאק יטיס אטנַארָאט םעד

 רעד ןופ ךיוא יו ;אטנַארַאט ןיא ליסנואק רָאבייל ןוא דיירט ןופ

 -רַאפ ,אביר ןופ :;עדענעק ווא יטרַאּפ רָאבייל טנעדנעּפעדניא

 ; ןַאינוי סרעכַאמקואלק רעד ןופ דראָאב טניאשזד רעד ןופ רעטערט

 גנידַאלק דעטײמאנלַאמַא רעד ןופ רעטערטרַאפ ,םולבנעזַאר ןופ

 רעד ןופ רעטערטרַאפ ,גרעבצלַאז ןופ ;ָאטנַארָאט ,סדעקרַאװ

 סרעירָאפ ,ןאטפואק .מ ןופ ;ָאטנרַאט .,ןָאינוי סרעקיימ-ּפעק

 -ייזילַארוטַאנ) זיּפשַא .י .מ ןופ ; (סאיאה) קאלב .ה ןופ ;ןָאינוי

 .גנוגעװַאב רעד ןיא רעטערטראפ ערעדנא ןופ ןוא ,(נעיל דייא ןאש

 רעטערטרַאפ ,סעקשאר .מ ןופ גנוסירנַאב א ןעמוקעגנָא ךיוא זיא סע

 ..טראק ןעשיסור םעד ןוא "םָאקזענדיא, םעד ןופ

 טקישעג ןאשנעוונַאק רעד ןופ זיא ןעגנוסירגַאב יד ךָאנ ךיילג

 ועגעלעג ןיא סָאװ ,סבעד .וו ןישזדוי וצ עמַארגעלעט ַא ןערַָאװעג

 .אטנַארַאט ןייק ןעמוק ןיילַא טנעקעג טינ רעבירעד טָאה ןוא קנַארק

 ןאשנעוונַאק יד טסירגַאב טָאה גנוציז רענידרעטעּפש א ףיוא

 -רַאבייל רעניצנייא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,הטריאווסדואוו .דמ

 רעטנַארַאט ןופ רַאטקעּפס ;טנעמַאלרַאּפ ןיא דילנטימ ײטרַאּפ

 ןופ סיליג .מ ןוא ןהַאק רעדנַאטקעלַא ;יטרַאּפ סרעקרַאו שטנערב

 ;לוקס דנער רעד ןופ עיל ןָאנרעשזרלא ;ףעילער טלעּפיּפ רעד

 ."עמיטש רעטייברא עיירפ, רעד ןופ גרעבלַאװ

 ךיז טָאה סאו ,"עטכער, ןוא "עקניל, יד ןעשיווצ ףמַאק רעד

 לוק-רעדיוו ַא טָאהעג ןיוש טָאה סָאוו ןוא ןערהָאי ענינייא טעהילטעג

 רעד ןעראוועג אטנַארַאט ןיא זיא ,ןאשנעוונַאק רעקרַאונ רעד ףיוא

 .םעיסוקסיד ענעסיברַאפ ןוא ערעטיב ןופ רעטנעצ

 סעטימאק עדנעטלַאװרַאפ יד ןופ ןעטכירַאב עלַא ןיא טעמכ

 ןעמוק סָאװ ,ןעגנובייר יד זַא ,ןעראוועג ןעכארטשעגרעטנוא ןיא

 ןץפיוא ּפִא טכעלש רהעז דיז ןעפור ,ןעהייד ענעגייא יז ןיא רָאמ
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 עדייב ןופ ננוניימ יד ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאד .גניר רעטייברא
 גידלוש זיא סע רעוו ,ןערָאװעג הושמ טינ זיולב זיא ןעמ .םידדצ

 .ףמַאק-רעדורב םעד ןיא

 יו ,דצ ןעטייווצ ן'פיוא דלוש יד ןעפרַאװעג טָאה דצ רעדעי
 .םיכוסכס עלַא ייב זיא עדַאמ יד

 -ַאלפוצ רהעמ ךָאנ ךיז טָאה רע .ןַא ךַאנ טהענ ףמַאק רעד

 רעד ןופ ענַארפ ַא זיא סָאד .,ןעטימ ןעטכער ןיא זיא ןוא טרעק
 .ע ט כב יש ע ג רעד וצ טינ ךָאנ טגנַאלאב ןא טראוונענעג

 ועוו ,ךדילנעמ ןייז טשרע טעוװ גנוצַאשּפָא עכילטכישעג א

 ,טייהנעננעגרַאפ א ןערעוו טעוװ ןוא רעבירַא טעװ ףמַאק רעד

 יד ןעביירש ֹוצ .עבאגפיוא רעזנוא ֹוצ טכערעג ןייז וצ םוא

 דךיז רימ ןעומ ",נניר רעטייברַא ן}ןפ עטכישעג ,

 -ופִא יד ןופ ןענוצסיוא טימ זיולב ןעקנערשאב טײברַא רעזנוא ןיא

 .םישורּפ ןוא ןערַאטנעמַאק ןהַא ,ןעלַאקַאטַארּפ עלעיצ

 זַאשנעװנַאק רעטנַארַאט רעד ףיוא ןעגנוסירגַאב יד לכ םדוק
 יד .ןעגנוטכיר-ייטרַאּפ ענעדישרַאפ יד ןופ רעטערטרַאפ יד ךרוד

 -וק ןעטייהנעדישרַאפ-סגנוניימ עסיורג יד ןופ ןעטקנוּפ-סגנַאנסיױא

 .טשרעוצ ןעמוק ייז ןוא ןעננוגײצרעביא-יײטרַאּפ יד ןופ ןעמ

 ןופ דילגטימ ,רעוָאר עסָאנעג רָאפ טלעטש ןַאמרעשט רעד,

 ;יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ וויטוקעזקע רעד

 ---רעוָאר .נעג טגָאז -- ןעגָארקעג טצוא בָאה ךיא סָאװ ,זואלּפא םעד,

 רעד ןופ גנונעבער םעד ףיוא רָאנ ,גנונעכער ןיומ ףווא טינ ךיא םהענ

 -רא רעד ןיא רָאטקַאפ רעסיורג א זיא עכלעוו ,ייטרַאּפ רעשיטסולאוצַאס

 "עג טקישעג ןיִב ךיא .ןעטַאטש עטגונווארַאפ וד ןופ גנוגעוואב-רעטייב

 ,ןעסירגַאב וצ ךייא ,סנעטשרע ,ייטרַאּפ רעשיטסילאיצַָאס רעד ןופ ןערָאװ

 -לעוו ,ןעטייקגירעווש עלא ץַארט זַא ,ןעלהעצרעד וצ ךייא ,סנעטייווצ ןוא

 -עניא יד ןוא ,ןעטסילַאטיּפַאק וד ,םיאנוש ערעזנוא ןופ ןעבָאה רימ עכ

 -לאהעגּפָא זיא עכלעוו ,ןָאשנעװנָאק רעונוא זיא ,ןעוורעסיור עטסגינעוו

 -ָאטסיה עטסגיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג ,דנאלווילק ןיא ןערָאוװעג ןעמ

 רימ ןוא ,יײטרַאּפ-רעטייברה ןא ןענייז רימ .דנַאל ןיא ןעגנורוסַאּפ עשיר

 ןעהיצוצוצ זוא טציא עבאגפיוא רעונוא זא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןענייז

 ."םארגָארּפ רעונוא וצ דנאל ןופ ןעסאמירעטייברַא וד

 -עד עשיטסילַאיצַאס ַא ןהעש יו ,טלהעצרעד רעוָאר עסַאנעג
 ,טראטקודנַאק ייווליער יד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא עיצַאנעל
 : דנאלווילק ןיא ןאשנעוונַאק רעייז ןעטלַאהענּפָא ןעכַאה סָאװ
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 ןענויז ייטרַאּפ רעשיטסולאיצַאס רעד ןופ רעהעטשרָאפ וורד עלַא,

 וד ןא ,גיטנעק ווא סע .םואוווטנע סיורג טםיס ןערָאוװעג ןעמונעגפווא

 ."ןענייו דנוורפ ערעייז רעוו ,ןעפיירגאב וצ ןָא ןעביוה ןעסאמ-רעטייברַא

 זא ,גנוקרעמאב א טימ ננוסירנַאב ןייז טנידנע רעואר עסָאנעג

 "רַאפ ךיז ןעלעוו ןעסַאמ-רעטייברַא עלַא ןעוו ,םייוו טינ זיא טייצ יד

 זוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאוצַאס רעד ןופ ןהָאפ רעד רעטנוא ןענינייא

 -וצ עניטציא יד ןערעוו טפַאשענּפָא טעוו תוחכ עטגינייאראפ טימ

 .גנונדרַא עשיטסילַאטיּפַאק עטליופ

 "טייחיירפ , רעד זופ ןעמַאנ ןיא ןאשנעוונַאק יד טסירנַאב ןינלַא

 רע .יטרַאּפ סרעקרָאװ רעד ןופ עיצַארעדעפ רעשידיא רעד ןופ ןוא

 ; טגאז
 ןופ ןוא עיצארעדעפ רעשידיא רעד ןופ טנארטפיואַאב ןֹוב ךיא,

 -עפ רעד ןופ רעוט ֹוד .ןַאשנעװנַאק יד ןעסירגַאב וצ "םויחיורפ, רעד

 .גנוגעװַאב-רעטייברא רעשידיא רעד ןיא עיינ ןייק טינ ןענייז עיצארעד

 ,םייה רעטלא רעד ןופ ךווא רָאנ ,עקירעמא ןופ רָאנ טוג ווו טנעק רהחיא

 גיפעט ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעוט עטלא וד .דנַאלסור ןוא עטיל ,ןעליוּפ

 -וי עשידיא עלא ןיא ָאד רעוט וד ךיוא ןענויז ,םייה רעטלא רעד ןוא

 -אב ןעמ וא ,גידריווקרעמ זוא סע .ר .ַא ןיא ךילכעוטמיוה ןוא סנָאינ

 -אב-רעטייברא יד ןעכערב ןעליוו ייז זַא ,"עקניל, יד טצוא טגודלוש

 עיינ א ןעגָארטניירא זיולב ןעליוו רימ .גיטכיר טינ זוא סע .גנוגעוו

 -אמ-רעטייברא יד ןופ תוחומ ֹוד ןיא טסויג ןערענַאיצולַאװער א ,המשנ

 עסיורג ןויא ןעפַאש רימ ןעליוו ,סנָאינוו עגימציא וד טָאטשנא .ןעס

 .דנאל ןופ רעטייברַא עלא ןעגינוואראפ לָאז עכלעוו ,ןָאינוי עלעורטסודנוא

 -רא יד ןעגונוואראפ ןעליוו רימ .טיומ זיא יימרַאּפ עשוטסולאוצָאס יד

 .ווטראּפ רעדנא ןא רעטנוא רעטייב

 -ערפ וצ טכער סָאד טָאה דילגטומ רעדעי זא ,רימ ןעקנעד ,.ר .ַא ןוא

 ןייז ףרַאד .ר .ַא ןיא .רעייט םהיא ןענייז עכלעוו ,ןעלאעדוא וד ןעגיד

 -היפ יד סָאװ ,םעד ץָארט וא ,ןעקנעד רימ .ןעגנוטכֹור עלא ראפ ץאלפ

 יד ןעוו ,טייצ א ןעמוק רעבא טעוו ,זנוא טימ טינ ןענויז .ר .ַא ןופ רער

 | ."ונוא טםימ ןייז אי ןעלעוו רעדילגטימ

 ."טייהיירפ, יד ןעציטש לָאז ןאשנעוונַאק יד זַא ,טרילעּפא ןינלָא
 -ַאס ןעשידיא םעד ןופ ,ןינַאכ .נ רַאמ טלעטש ןַאמרעשט רעד

 .דנאברַאפ ןעשיטסילַאיצ

 ןופ עטימָאק ןיטוקעוקע רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא םורגאב ךיא,

 ןעכלעוו ,ווָאלּפא ןעסוורה םעד .דנאבראפ ןעשוטסילאיצַאס ןעשידיא םעד

 ןווש ףיוא טיג ,ןרלרוטאנ ,ךיא םתעג ,ןעכעגעג רימ ןעבָאה ןעטאגעלעד יד
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 וצ ,ווטראּפ רעשיטסילאיצָאט רעד ןופ גנונעבער םעד ףיוא רָאנ ,גנונעכער

 טגנַאלַאב קירוצ גנאל טינ זיב טָאה רענדער רעגירָאפ רעד ךיוא רעכלעוו

 -סיורַא רהיא ןופ זיא רע לייוו ,טיוט סלא טצוא טכארטַאב רע עכלעוו ןוא

 טגויצ ,טכַאמעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעגנוכוורעטנוא יוד םיול .ןעגנַאגעג

 -נַאלַאב ןָאשנעװנָאק רעגיטציא רעד ןופ ןעטַאגעלעד 106 זא ,סיורַא ךיז

 -רע ןעטַאגעלעד וד טָא ןעבָאה רעדילגטימ .ר .ַא ֹוד .ּפ .ס רעד וצ ןעג

 רעד טימ ךָאנ ןענייז .ר .ַא ןופ רעדילגטומ ֹוד זא ,טגיוצ סָאד ןוא ,טלהעוו

 .ויטרַאּפ רעשיטסילאוצָאס

 "דער ןעגירָאפ םעד ךָאנ ןעדער ףרַאד ךיא סָאװ ,דייל רומ טומ סע

 םעד ץָארט זיא ןוא ןעלהיפעג ערעונוא טגידיילאב טָאה רעכלעוו ,רענ

 -עוו טינ טלָאװ ךיא .ץנארעלָאט רעטסערג רעד טימ ןערָאװעג טרעהעגסיוא

 -דער רעד סָאװ ,סעקַאטַא ענעטלַאהַאברַאפ יד ןעגעוו ןעצנאג ןיא ןעדער ןעל

 -ָאיצולָאװער םעוינ א ןעגניירבניירא ליוו ןיגלֶא .טכַאמעג טָאה רענ

 סָאװ ,תומשנ עטנעגילעטנוא ענעכַארקעצ ֹוד טָא .ר .ַא ןיא טסייג ןערענ

 ן'םיוא זיא'פ עכלעוו ,לאעדיא םעיינ א ןופ גָאט ןעדעי טרעטסיוגאב ןערעוו

 -ַאפ זיא עינָאריא ליפיוו .טסייג ןערענָאיצולָאוװער א ןופ ןעדער ,טעקרַאמ

 עגיבלעז יד ןעבָאה קירוצ רהָאי ייוצ טימ {רעטרעוו וד טָא ןיא ןַאר

 -ווברא עשידיא יד ןעפורעג ןעזארפ עשיטָאירטַאּפ עגיליב ךרוד ןענָאזרעּפ

 -ולָאװער ןופ ייז ןעדער טנייה .רעטייברא ערעדנַא ןעגעג דרָאמ וצ רעמ

 רעגירָאפ רעד טש'רמולכ ןעמָאנ סעמעוו ןיא ,רעטייברא ןענייז רימ .עוצ

 ,ןעטנעגילעטניא ןיוק טינ ,רעטייברַא עטסָארּפ --- טדערעג טָאה רענדער

 -נוא ןענייז סע רעוװ ,רימ ןעלהיפ טקניטסניא ןעטנוזעג רעזנוא טימ ןוא

 םעד ףיוא ערעירַאק ַא ןעכאמ ךיז ליוו סע רעוו ןוא דניירפ עגיטכיר ערעז

 .גנוגעוװַאב-רעטייברא רעד ןופ ןובשח

 טהעטש רע .ןָאשנעוװנָאק עכילרהעי עטפפ יד טנייה טלאה .ר .ַא רעד

 ערעזנוא זיב ןעטרַאװ טינ ןעפרַאד רימ ןוא .סיפ ענעגויא ענייז ףיוא

 -ָאה רימ .המשנ עיינ א ןעוָאלבניירא ןעמוק זנוא ןעלָאז ןעטנעגילעטניא

 ךילגעמ רימ ןעכאמ טייברא רעזנוא טימ ןוא .המשנ עטנוועג א ןעב

 ןיא ןהעג ןערָאלרַאפ טינ ןעלָאז תומשנ עגידנעלקַאװ ,עקנַארק זַא ,ךיוא

 רעזנוא וצ ןעילוטוצ ךיז ןעלָאז ייז רָאנ ,טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 .רעּפרעק

 ןעשיווצ דנַאברַאפ רעשיטסילַאיצָאס רעד טָאה ,טגָאועג בָאה ךיא יו

 טימ טגויצעגסיווַא סע טָאה רהיא .דנוירפ לעיפ רהעז ןעטאגעלעד יד

 ןעלעוו לָאז דנַאברַאפ רעד ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .סעיצַאװָא ערעווא

 ַא ןיא ןעגָארקעג סָאד רע טלָאװ ,ןאשנעוונָאק רעד ןופ עציטש ןעגירק

 "גומסיווצ ןיוק ןעגנוירבניירַא טינ ןעליוו רומ רעבָא .סָאמ רעּפיורג
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 -רַאפ "עקניל, ערעזנוא רַאפ םַאֹוטַאר רהעז ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,ןעטייק
 .לעיּפשייב רעזנוא ןהָאטכָאנ ןעלָאז ויז ,רעגרָאז

 ןעליוו ךילריטַאנ .טנָארפ ןעטגינויארַאפ ַא ןעגעוו טצוא טדער ןעמ
 ,ןייז רָאנ ןעק טנָארפ רעטגיגויארַאפ ַא רעבָא .טנָארפ ןעטגינויארַאפ ַא רימ
 וצ טייהנעגעלעג רעדעי ייב ונוא ןעכוז עכלעוו ,רענגעג עגיזָאד יד ןעוו
 ."ןערעוו ןעגָאלשעג ןעלעוו ,ןעצרַאוושרַאפ

 ןעמייהנעדישראפ-סגנוניימ יד ןופ ןעטקנוּפ-סנַאיצַאנימלוק יד
 ,טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןאשנעוונַאק רעד ףיוא ןעמוקעג ןענייז
 ןוא "דנאלסור טעיװַאס, ןענעוו סעיצולַאזער יד רעביא ,רעהירפ
 רעד ןוא "טייהיירפ, רעד ןענעוו עיצולָאזער רעד רעביא רעטעּפש
 ,"יטרַאּפ סרעקרַאװ, עיצקעס רעשידיא

 רעד ףיוא ןערָאװעג טכַארבעגניירַא זיא עיצולאזער עטשרע יד
 -עג ןיא ןַאמרענייפ ֹואוו ,יַאמ ןעטפ םעד ,תגש ,גנוציז רעטנהעצ
 .ןַאמרעשט סייוו ,לאערטנַאמ ,רעצלעמ ןוא ,ןַאמרעשט ןעוו

 דנַאלסור טעיוװַאס ןעגעוו עיצולָאזער

 ןופ גנורעדָאפ רעד ןָא ןָא ךיז טסולש .ר .ַא ןופ ןָאשנעוװנָאק עטפג יד;
 לָאז גנוריגער-טעיוװָאס עשיסור יד זַא ,סַאלק-רעטייברַא ןעכילטלעולַא םעד
 אונעג ןיא טלעמַאורַאפ ךיז ןעבָאה סָאװ ,תוכולמ וד ןופ ןערעוו טנעקרענא
 .ןעטָארטרַאפ טיג טרָאד ןעגייז סָאװ ,ןעטַאמש עטגונווארטפ יד ןופ ךיוא ןוא

 ןופ גנַאלרַאפ םעד ןיא ןָא ןָאשנעװנַאק יד ךיז טסולש גיטווצכיילג
 גנוריגער-טעיווָאס יד זַא ,טלעוו רעד ןופ גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד
 ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַא וצ טיוהיירפ עלופ ןעבעג לָאז
 -רענגעג רעלעיפיצנירּפ רעייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ןענויז עכלעוו
 םעד וצ ןענַאטשעגוצ טינ ןוא סַאלק-רעטייבױַא םעד וירט ןעבילבעג טפַאש
 ."גנוריגער-טעיווָאפ רעד ןעגעג טנעמעלע ןערענָאיצולָאוװער-רטנָאק

 א ןופ טייחנעדירפוצמוא ןא סיורא טפור עיצולָאזער עגיזָאד יד
 -ןלאזער יד זא ,ןעסָאלשַאב טרעוו סע ןוא ןעטאנעלעד להַאצ רעסיורג
 ,טפלעה עטשרע יד .ןעלייט ייווצ ןיא ןערעוו טלייטוצ לָאז עיצ
 טרעוו ,דנאלסור ןופ ננונעקרענא רעד ןעגעוו ךיז טלעדנאה עכלעוו
 "וקסיד א סיורא טפור טפלעה עטייווצ יד .ןעמונעגנַא גימיטשנייא

 .עיצולַאזער רעד ןענעג טדער ןילייב .ב .י .עיס
 : סערעדנַא ןעשיווצ טגָאז ןילייב
 ,ןָאשנעװנָאק רעזיד ויב ןעמונעגנָא בווא ,עוצולָאזער עגיזָאד יד,

 -ונעגנָא סָאװ-רָאנ רעד ןופ טסייג םעד ןעטווטּפָא ןוא ןעכַאװשּפָא טעוו
 ןעסיירוצ ןעליװ טלעװ רעד ןופ ףלעוו וד ןעוו .עיצולָאזער רענעמ
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 ןעוו .סעיצולָאוער ןעמעננָא ןיא גוטכוזרָאֿפ ןויז רימ ןעזומ ,דנַאלסור

 דנַאה רעטייוצ רעד טימ טינ ריס ןערָאט ,דנַאלסור ןענעקרענא רימ

  ."ףנַאה רעד ןוא ןעפַאװ א אנוש םעד ןעבעג

 :טנַאז רע .עיצולָאזער רעד ראפ טדער ןייּפ סקַאמ

 ראפ ןענייז רימ זא ,טינ ךָאנ טסייה דנַאלסור-טעיוװָאס ראפ גידנעייז,

 ןעבעל ןעשיטור ןופ גנולסיירטוצ וד עכלעוו ,ןעגנונוישרע עכילקערש עלא

 רימ ,"יקיַאשטיוװװזערשט , רעד ראפ םינ ןענייז רימ .ןעפורעגסוורא טָאה

 -מַאזראפ ןופ ןוא עסערּפ רעד ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ראפ טינ ךווא ןענייז

 .ןעיוטראּפ ערעדנא ןעגעג ןָא טדנעוו ויטראּפ עדנעשרעה יד עכלעוו ,ןעגנול

 ןענייז ןעגנוניישרע עלא וד זא ,ןעגָאז ןעטעיווָאס יד ןופ רערחיפ ּוד ,תמא

 ןיא סע זַא ,ןעקנעד רימ ןוא םעד ןיא ייז ןעביולג רימ .גילויווטווצ

 ןעסעגרַאפ ןעלָאז סעדווירק עטלַא ןעוו ,טייצ וד ןעמוקעג טציא ןיוש

 ןעבָאה סעקיוועשנעמ יד ןוא ןערענַאוצולַאװער-ןעטסילַאיצָאס יד .ןערעוו

 -ַאב טציא ייז ןעפרַאד רעבירעד ןוא ןעפַאו ערעייז טגיױלעגקעװַא טציא

 "ולָאװער-רטנַאק עלַא ֹוד ןערָאװעג טיירפַאב ןענייז סע יוװ ,ןערעוו טיורפ

 "עד ןופ ןעדנַאטשפיוא יד ןיא טגילייטַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןערענַאוצ

 ."ן'קַאשטלָאק ןוא ןע'ניקונ
 -יטש 100 טימ ןוא לָאקדלָאר א וצ ןעמונעג טרעוו עיצולַאזעד יד

 .ןעמונעגנַא יז טרעוו 40 ןעגעג ןעמ

 םעד זעגעוו עיצולָאזער עדנעגלַאפ ןעזעלעגרַאפ טרעוו רעטעּפש

 ; "יטרַאּפ סרעקרָאוװה רעד ןוא "טייהיירפ,
 ןעבעל עדענעק ךיוא ןוא אקירעמא ןופ ןעטַאטש עטגונוואראפ יד,

 -רַאפ ,ןעטסילַאטיּפַאק וד .סיזירק ןעשימָאנַאקע ןעבילקערש ַא ךרוד טציא

 ןערהיפ ,סריומאק ןוא רעבמעשט םעד ןופ גנוטיול רעד רעטנוא טגינויא

 -רעטייברַא ןופ ןעגנוטסעפ עשימָאנָאקע יד ןעכערבוצ וצ ןייטמאק ַא ןָא

 -רַא רעד ןוא טייקנינייא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא .סנָאינוו וד --- סָאלק

 דנַאטשרעדיו א ןעגייצ ןענעק וצ ,גיטוונ ֹווזַא זוא גנוגעווַאב-רעטיוב

 ןופ ןעהייר יד ןיא ןעגנוטלַאּפש רָאפ ןעמוק ,לַאטיּפַאק ןעטריזינַאגרָא םעד

 -גיהעפ-סדנַאטשרעדיוװ וד ּפָא ןעכַאוװש עכלעוו ,גנוגעווַאב-רעטויברא רעד

 ןעגייז סָאװ ,סנָאינוי וד -- סעיצַאזינַאגרָא-רעטייברַא ערעזנוא ןופ ןעטייק

 רעד .ןערָאװעג טיובעגפיוא טיוקגיליוװרעפּפָא ןוא הימ לעיפ ווזַא טימ

 ןוא ,גנוגעוװוַאב-רעטווברַא רעניומעגלַא רעד ןופ ליימ ַא זיא רעכלעוו ,.ר .ַא

 -ַאב ,גנוגעװַאב רעד ןעפלָאהעג םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא טָאה רעכלעוו

 טייקגינווא וצ טפור ןוא דנַאטשוצ ןעגירעיורט םעד טָא קרַאטש טרעיוד

 לעיצעפס ןוא גגוגעװַאב-רעטייברַא רעניימעגלַא רעד ןופ ןעהייר יד ןיא

 גנולייטּפָא רעשידיא רהוא טימ וטרַאּפ סרעקרָאװ יד .סנָאינוי יד ןיא
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 -רַאפ ןעמונעג ךיז ,"טויחוורפ, ֹוד ,ןַאגרָא ןעלעוציפָא רהיא ךרוד טָאה
 --- ,ןעהויר ענעגיוא ערעונוא ןיא טַאה ןעכולנעזרעמ ןוא ןעיורטסימ ןעייז
 וצ טביולרע ךיז טָאה ןאגרָא רעלעיציּפָא רחוא .גנור רעטויברא םעד ןיא
 עטפיוקרַאפ ןוא טבעקס סלַא .ר .ַא ןופ רערהיפ ןוא רעומ יד ןעלטיטַאב
 להעפַאב 8 ןעבעגוצסיורַא טביולרע ךיז טָאה עוצַאזונַאגרָא וד טָא .תומשנ
 -ָאק טקירטסיד ןוא ומוס ןופ גנורגורג רעד רַאּפ רעדילגמימ ערעייז וצ
 ,סעטימָאק טקורטסוד ןוא וטיס עלעוציפָא וד וצ לעלַארַאּפ .ר .ַא ןופ סעטימ
 .ר .ַא םעד ןעּפַאכרַאפ וצ קעווצ ן'טימ

 -ַאגרָא ןווק טינ זוא .ר .ַא רעד וַא ,טרעלקרע ןאשנעוונָאק עטס וד
 ןיא .עיצקַארפ רענעי רעדָא רעד ןופ ןעּפַאכרַאפ ךיז טזָאל סָאװ ,עיצַאזינ
 -םור ןוא ןעגנורימַאש עלַא רַאפ ,טעטיוװיטקַא רַאפ ץַאלפ ָאד זוא .ר .ַא םעד
 עטוג עכילטפַאשנוומעג רַאּפ ןוא גנוגעװַאב-רעטייברַא רעד ןופ ןעגנוט
 .גנור רעטייברַא ן'רַאפ טיוברַא

 רעד ןופ ןעדָאטעמ וד ןעגעג קרַאטש טריטסעטָארּפ ןָאשנעװנָאק יד
 וד ףיוא טרעדָאפ ןוא יטרַאּפ סרעקרָאװ רעד ןופ גנולויטּפָא רעשודיא
 ."ה .ַא ןופ טויקצנַאג וד ןעטיהוצּפָא סעשטנערב ןוא רעדילגטימ

 ןאמרענייפ ,גרעבנייוו : טדערעג ןעבַאה עיצולָאזער רעד ראפ
 -ךלָאג ןוא יקסנישא ,ץיוואנאק :עיצולָאזער רעד ןעגעג .ןינַאכ ןוא
 .גרעב

 : ןָאטסָאב ןופ ץיווַאנאק טדער רעטשרע רעד

 ןעגייז ריס זַא ,ןעגנַאלק ןערָאװעג טוירּפשרַאפ סנעטצעל ןענווז סע,
 ןעליוו רימ .תמא טינ ןיא סָאד -- .ר .ַא ןופ רערעטש ןוא רעכערב יד
 -רַאפ עטלַא יד ויא ,ןעכערב ָאֹי ןעליוו רימ סָאװ .ר .ַא םעד ןעכערב טינ
 םעד ןופ .ר .ַא םעד ןעסיירסיורַא ןעליוו רימ ןוא ,סעיצידַארט עטלעמיש
 סָאד ווא ,"טיוחוורפ , יד טגנַאלַאבנא סָאוװ .?םטרעוװורָאפ , ןופ םולפנווא
 -עגפווא ןערעוו לָאז גנוטויצ א וַא ,עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד
 וד ןעטכַארטַאב ליוו ךיא .רעטיוברַא ןופ ןיולב טציטשעג ןוא ןעטלַאה
 וד םלַא ,עוצולָאזער רעד טָא רַאפ דנַאה ַא ןעביוה ןעלעוו עכלעוו ,ןעשנעמ
 לַאנגומ רעטשרע רעד ןויז תמאב טעוו סָאד .ר .ַא ןופ רערעטש ןוא רעכערב
 ."גניר רעטיוברַא םעד ןעכערב רַאפ

 :עיצולָאזער רעד ראפ טדער ןיגַאכ
 סָאמ עלַא .ר .ַא רעד טָאה רָאנ טינ זַא ,טקַאפ רעטסואווַאב ַא זוא סע;

 סנעמעלַא רָאנ ,.ר .ַא ןוא ןעגנוטכיר ןוא ןעגנוריטַאש עלַא ןעמונעגניירַא
 ,טרהעקרַאפ .ןערָאװעג טריטקעּפסער טויצ רעדעי וצ ןענייז ןעגנונוימ
 -וושנא-טלעוו עיינ ןוא ןעעדיא עיינ טסירגַאב לָאמ עלא טָאה .ר .ַא רעד
 עגיטצוא יד ןוא "סעמע-טלעוודעוינ, וד רעבָא טגנַאלַאבנא סָאװ .ןעגנוא
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 רערהיפ יד ןעגעג סעיצַאטיגַא ערעייז טימ רעכיז ייז ןעבָאה ,"טייהיורפ,

 רעכלעוו דנעגריא יוו ןעדָאש רהעמ ןָאטעג .ר .ַא ןופ ךיוא ןוא סנָאונוי ןופ

 "טייהיירפ, ֹוד זיא סיזירק ןעשימָאנַאקע ןעגיטציא םעד ןיא  .אנוש

 טרעוו ןָאינוו רעכַאמקוָאלק יד זַא ,גנורהעלקרע ןַא טימ ןעמוקעגסוורַא

 -לַאװרַאפ יד ןערינימָאנ וצ ץנערעפנָאק יוד .ןעדלעה-רעסעמ ןופ טרהיפעג

 ,ןעטַאגעלעד 400 רעביא ןעטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,.ר .ַא ןופ גנוט

 -רַאפ ,סבעקט טלַא טנעבויצַאב ןַאגרָא רעויז טָאה ,סעשטנערב ןופ עטלהעוורע

 .ןעפרואווסיוא ןוא תומשנ עטפיוק

 גנוטכַארַאפ עכלעזא טגיוצעג טָאה רהיא ווו םעדכָאנ זא ,רהיא טליוו

 "היפ יד יוװ םעדכָאנ ןוא ,גנוגעוַאב רעד ןיא רעומ ןעוויטקא ןעדעי וצ

 -רַאֿפ ןוא טצומשַאב ןפוא ןע'סואימ א ףיוא זיא .ר .ַא םעד ןופ טפאשרער

 ןעבעג ךָאנ ןוא ןענעקרענא ךייא ןָאשנעװנָאק ֹוד לָאז ,ןערָאװעג טעדמיול

 *ל ראפרעד לעקעב ןיא ּפינק א ךייא

 :ןעגעג טדער ןילקורב ןופ יקסנישא

 טלהעוורע זנוא ןעבָאה עכלעוו ,סעירָאטירעט ןוא סעשטנערב יד,

 -סנוא ןייק ןעבעגעג טינ ונוא ןעבָאה ,ןָאשנעװנַאק רעד וצ ןעטאגעלעד סלא

 טינ ןעבָאה רימ ןוא ןעגנוטכיר ןוא ןעויטרַאּפ ןע'טּפשמ וצ סעיצקורט

 ןופ גנונעפערע רעד ייב .ןעלדנאה וצ ָאד עגארפ רעד רעביא טכער ןייק

 ןוא םייקגינויא ןעגעוו טדערעג לעיפ יוזַא ןעמ טָאה ןָאשנעװנַאק רעד

 רימ טזויו ? טייקגינווא ראפ ןעליוו רעטוג רעייא זיא ואוו ןוא ,םולש

 ַא רעדָא ןָאונוו א ןופ לאקָאל ןייא ןעכָארבעצ עקניל יד ןעבָאה ואוו ,ןָא

 טריסערעטנוארַאפ זיא ,ןָאטעג ָאו ןעבָאה רימ סָאװ ?.ר .ַא ןופ שטנערב

 .טייברא רעד ןופ ןענַאטשעגקעװא ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ טווקגיטעט וצ

 טייקגינייאיטינ א ןערימַאלקָארּפ טעוװ עיצולָאזער יד זא ,ךייא ןערָאװ ךיא

 ."ןעהייר ערעזנוא ןיא

 : עיצולָאזעד רעד ראפ טדער ןאמרענייפ

 ןעכאמ ןעליוו ,עיצולָאזער רעד ןעגעג טדערעג ןעבָאה עכלעוו ,יד,

 "ביר ןוא ןעייטרַאּפ ןעגעוו גנוניימ רעזנוא ןעגָאז רימ זא ,קורדנווא ןַא

 ןע'טּפשמ רימ זא ,קורדנווא םעד ןעכאמ ראגָאז ןעליוו ערעדנא .ןעגנוט

 ךיא !עטלעמַאזראפ ןוא דניירפ ,ןעטאגעלעד .יטרַאּפ סרעקריָאװ יד ָאד

 רעד ןעגעוו םינרָאג טגָאז ןָאשנעװנָאק יד זא ,ןעסיוו ןעלָאז עלא זא ,ליוו

 ןוא םיכוסכס-ויטרַאּפ ןיא טשימעג טינ לָאטמנייק ךיז ןעבָאה רימ .ויטרַאּפ

 -ישרַאפ-סגנוניימ .ןָאשנעװנָאק רעגיטנייה ייב טינ ךיוא סָאד ןעוט רימ

 ןעטשרע םעד ןופ ,רהעמ ךָאנ .ןעמָאקליוו זנוא ויב ןענייז ןעטייהנעד

 זיולב ןערעיודַאב רימ זַא ,ןהעז רהיא טנעק עיצולָאזער רעד ןופ לייט

 -ווברא רעונוא ןיא ןעטייקגיטסיווצ עפרַאש עכלעזא ןָא ןעהעג סע סָאװ
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 ,עיצַאװנַאגרָא יד ןייז םעוו .ר .ַא רעד זַא ,ביולג ךיא ןוא טלעוו-רעט

 רימ סָאו .ןָאפ ןיוא רעטנוא םידדצ עלא ןעגנערבנעמאווצ טעוו עכלעוו

 רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןעלדַאט ןוא טיוהנעדירפוצמוא רעזנוא סיוא ןעקירד

 -היפ ערעזנוא ןעפור ראפ ,קיטקַאט רעייז ראפ זיולב זיא ,יטרַאּפ סרעקרָאוו

 ןעמ ןעוו .ןעקורדסיוא ענהעש עכלעזַא ןוא "תומשנ עטפיוקראפ , רער

 ןוא סע ןעוו זא ,רָאלק ןעכאמ ָאד ךיא ליוו ,"םטרעוורָאפ , ןעגעוו טדער

 רעד זיא ,.ר .ַא ןיא עטלא ןוא עגנוי ןעשיווצ ףמאק םעד ןעגנאגעגנָא

 רעד .עגנוי וד טימ עץעיטַאפמיס ןיא ןעוועג טייג טייוו ?םטרעוװורָאּפ ,

 -וונ ץנאג ןעטלאהעג ןאד ךיו טָאה גנוטווצ א סלא רעבא "טטרעוורָאפ ,

 ,עיצַאזינַאגרָא ענעו םמערַא ענעפַא טיט ןעמענפיוא ןעלעוו רימ .לארט

 .ר .ַא םעד ןוא ללכב גנוגעוװַאב-רעטייברא יד ןעיוב ןעפלעה ןעלעוו עכלעוו

 -ווטֹּפָא רעשידיא רעד טימ לַאפ רעד טינ סָאד רעבָא זיא טציא זיב .טרפב

 ' ."וטרַאּפ סרעקרָאװ רעד ןופ גנול

 :עיצולאזער רעד ןענענ טדער ,יסלעשט ןופ ,גרעבדלַאג

 -נווא עוצולָאזער א טומ ןָאשנעװנָאק רעגיזָאד רעד וצ טמוק רהיא,

 -םווא ךווא ראפ לעוו ךיא .טיוקגינייא ןופ םרָאפ רעד ןיא טלעקיוועג

 ןופ רערהיפ יד זא .טוייװַאב עיצולָאוער יד טָא סָאװ ,תמא םעד ןעקעד

 סע סָאװ ןהעז וצ עפוטש רעד וצ ןעביוהעגפיוא טינ ךיז ןעבָאה .ר .ַא םעד

 סרעקרָאװ , ,וימרַאּפ וד טָא זַא ,טינ ןעהעז ייז .טלעוו רעד ףיוא רָאפ טמוק

 ךילגלָאפ וומ ןוא ןעבעל םעד ןופ ןערָאוװעג ןעפורעגסיורַא זיא ,"!טרַאּפ

 ןעטיוווצ א ןיא ןעבָאה .ר .ַא םעד ןופ רערהיפ עבלעז יד .ןעבעל ןעביילב

 טגאוועג ןעבָאה ייז לייוו ,רעביירש 2 ןעפרַאוװאוצסיורַא ןעסָאלשאב סיפָא

 ךיא .רדנעהעשקיר ןערהָאו טומ טיוו רהוא ןוא .טיוצ רעד טימ ןהעג

 וצ טליצ ןוא ןעטייקגינוילק ןוורא טמענ עכלעוו ,עיצולָאזער וד ריקַאטַא

 ".סאלקירעטייברַא םעד טערטראפ עכלעוו ,ייטרַאּפ יד ןעקירדרעטנוא

 : עיצולָאזער רעד ראפ טדער ,קרָאידרינ ןופ גרעבנייוו
 ןעפרַאו "עקנול, עפורג וד טָא ווו ןעטַאנָאמ 4 ןופ ךרע ןא ןיוש,

 ןיא יַאס ןוא .ר .ַא ןיא יַאס ,דולגמימ ןעוויטקא ןעדעי ףיוא דחּפ א טושּמ

 .טפַאשרעטייברַא רעסיורג רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא גידנעדער ,סנַאינוו וד

 ?ןעסאמ עסיורג עשודיא יד טיג ןעד רימ ןעטערטרַאפ : ןעגערפ ליוו ךיא

 ןעבָאה רעטייברא עשידיא ןופ ןערטנעצ עטסערג יד זא ,ןוולא טקאפ רעד

 ןיולא סָאד ,עטבער אקוד ןעטַאגעלעד סלא ןָאשנעװנַאק רעד וצ טקישעג

 -אמ עשידיא יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעדער ןענעק רוט זא ,זייוואב א ךַאד זוא

 ןוא סע .ר .ַא ןיא תוקולחמ ענעדישראפ טאהעג ןיוש ןעבָאה ריס .ןעס

 ןוא סע .ר .ַא ןיא עטלא ןוא עננוי ןעשיווצ ףמאק רערעטיב א ןעוועג

 ןערעװ עכלעוו ,ןעדָאטעפ יד ןערָאװעג טעדנעװעגנָא טוב לָאמלווק רעבָא
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 -ורעט ןווז ןופ סנעטסגינייוו טאגעלעד רענייא רעדעי .טכיורבעג טציא

 יד ןעטיה וצ םרָאפטאלּפ רערָאלק א ףיוא ןערָאװעג טלהעוורע זוא עירָאט

 .ַא ןופ ןוא ללכב גנוגעווַאב-רעטייברא רעד ןופ טייקצנאג ןוא טייקגונווא

 ןעגעוו טדערעג ןָאשנעװנַאק ןופ גנונעפערע רעד ויב בָאה ךיא .טרפב .ר

 עגיוָאד יד זא ,טגָאזעג ךיוא רעבָא בָאה ךיא ,ץנארעלָאט ןוא טיוקגינויא

 םָא םימ זא ,ףָאה ךיא ןוא ,טרָאװ רהיא ןעגָאז ןעפרַאד טעוו ןָאשנעװנַאק

 ."ןערעוו טגָאזעג טרָאװ סָאד טעוו עיצולָאזער רעד

 טרעװ ןוא לָאק-לָאר א ייב טמיטשעג טרעוו עיצולַאזער יד

 .20 ןעגעג ,ראפ ןעמיטש 111 טימ ןעמונעגנַא

 ןענייז ייז ?לייוו ,טגילײטַאב טינ ךיז ןעבָאה ןעטַאגעלעד 2

 .רנעזעוובא ןעוועג

 "רהיפסיוא ןערָאװעגנ ןעבעגנענּפָא ןענייז ןאשנעוונַאק רעד ףיוא

 .ר .ַא ןופ סטנעמטרַאּפעד ןוא ןענייווצ עֶלַא רעביא ןעטכירַאב עכיל

 ,טקַאפ םעד ןעכַארטשעגרעטנוא ןעבַאה רעבעגּפָא-טכירַאב עלַא

 ,ועהייר ענעגייא יד ןיא ןעננובייר עסיורג יד ףיוא טקוקעגנ טינ זַא

 ַאזַא ןיא טינ ,תמא ,ןעסקַאװעג גניר רעטיײברַא רעד ךָאד ןיא

 ךס ַא רענַא ,ןערהַאי ענידרעהירפ יד ןיא יו ,עיצרָאּפָארּפ רעקיורג

 .סנעדרַא ערעדנַא עלַא יד ןיא יו ,רערהעמ

 ןייז ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה ,רעטערקעס-לַארענעג ,ןיקסָאב .י

 ,"רָאטינַאמ לאנריוטארפ,, םעד ןופ גוצסיוא ןַא ןעזעלעגרָאפ טכירַאב

 ז"רעביא םנעדרַא עטסרהעמ יד זַא ,ןערָאװעג ןעזיוואב זיא סע ואוו

 .רעדילגטימ ןיא טסולראפ ַא טַאהעג ןעבאה דנַאֿל

 סגיטנייה ךיוא ןעטכירַאב וצ ןייז ץלָאטש ןענעק רימ רעבָא;

 .םנעצַארּפ ייווצ עיונעג ןופ טפַאשרעדילגטימ ןיא סניוועג א רהָאי

 ,81,816 ןעוועג זיא 1920 ןופ עדנע ןיא טפַאשרעדילגטימ רעזנוא

 ףיוא ןעסקַאװעג טסַאשרעדילנטימ יד ןיא 1991 ןופ עדנע ןיא

 ."1,850 ןופ טניוועג רענייר ַא --+ 8

 ןעבַאה רעדילגטימ ןופ סניוועג םעד זַא ,זייז הדומ ןעזומ רימ,

 רעדילגטימ יד ןעמונעגניירַא ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ רימ

 רימ זַא ,זעסעגרַאפ טינ רעבָא ןעפרַאד רימ ;סטעזשטַאסַאמ ןופ

 עכלעוו ,רעדילגטימ .ןערעווש א רהעז רהאי סגיטנייה טַאהעג ןעבָאה

 זעזַאלעג דיז זעבַאה ,גניר רעטייברַא ןיא רהָאי 0 טגנַאלַאב זעבאה

 ןעלהַאצַאב טנעקעג טינ ןעבאה ייז סָאװ ,םעד בילוצ ,ןעכיירטש

 ."סליב ערעייז

 !עבַאה סעטימַאק עדנעטלַאװרַאּפ יד ןופ ןעטכירַאב יד ץוח א

 יא .' .רד :ןעטכירַאב ןאשנעוונַאק רעד ףיוא ןעבענענּפָא ךיוא
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 ײאטנַא ,0 .3 ,רד ןוא רראַאב יראוייודא ?אקידעמ ןופ ןַאסירעפ

 רָאטקעריד ןוא טנעדנעטניארעטופ לאקידעמ רענידלַאמעד ,יקסוואנ

 .םויראטינאט ןופ

 סע זַא ,ןעזיוועגנַא טכירַאב ןייז ןיא טָאה יקסווַָאנַאטנַא .רד

 ןעטנעיצַאּפטקע יד טָאד ,טייקכילנעמ א ןעפַאש וצ גיטיונ ןיא
 .ןעננוגנירַאב-םויראטינַאס רעטנוא ןעבעל ַא ןעכַאמ ןענעק ןעלאז

 :ננודנעוו רעד טא טימ קילברעכביא ןייז טנידנעענ טאה רע

 טינ לֶאֹו םויראטינאפ רעד ךילצונ יו ןוא םוג יו { דנוורפ ענייט,

 -ייה ןייז ןעליפרעד טינ ןאק רע ןוא גידנעטשלופ טינ ךָאד רע זיא ,ןייז

 -טקע םעד ראפ טייקבילגעט וד ןעמַאשַאב טיג םעוו רהוא זיב ,עוטימ עגיל

 רעד .ןעגנוגנודַאב םווראטינאס רעטנוא ןעבעל א ןעכאס וצ טנעוצַאּפ

 םעד טָא וומ ןוא ןעק סָאװ ,לאירעטַאמ טרָאפ םעד ןוֿפ טהעטשַאב .ר .ַא

 -ַאג א ףיוא טייהשנעמ ֹוד ןעניד טםעװ רהיא .ןעכילקריוורַאפ לאעדיא

 -ויוװ ןענידרַאפ ךיז רהיא טעוװו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא רעגיוטש ןעלעב

 עשידיא ןופ ןעהוור עטשרעדַאפ וד ןיא ץַאלּפ רעווא ןעטלאהוצנָא רעמ

 ".סעוצַאזונאגרָא

 ועזעלעגרַאפ יקסוואנאטנא .,רד טָאה עדער ןייז ןופ ףוס םייב

 ; םוירַאטינַאפ ןיא ןעטנעיצַאּפ יד ןופ ףעירב-סננוסירגַאב ןעדנענלַאפ

 -- : ןעטַאגעלעד דנוורפ ,

 -עד ,ךיוא ןעטורגַאב ,םווראטינַאס רעזנוא ןופ ןעטנעיצאּפ וד ,רימ

 רעווא ןוא גלָאפרע ךיוא ןעשגיוו ןוא ןָאשנעוװנַאק רעטפ2 רעד וצ ןעטאגעל

 עטכייל ןייס טוב ןוא טויברא רעויא וא ,דניירפ ,ןעסייוו ריפ .טיוברַא

 ,ריֿט ןעגנַאלרַאפ ךָאד ,ךילגעממוא ןוומעגלא ןיא ןוא טיוהנעמַָאקלָאפ ןוא

 רעונוא ןערעטכוולראפ וצ ןעלמיס עכולגעמ עלא ןעמענגָא טלָאז רהיא זַא

 -טוא עכלעוו רעטנוא ןעבָאה ןעניז ןיא ךיוא ןוא ,םווראטינַאס ןוא ןעבעל

 .םווראטינַאס םעד ןעזוָאלראֿפ ןעטנעיצַאּפ עטסרהעמ יוד ןעדנעטש

 ןַאשנעוװנַאק רעד ויב ןעלדנאהראפ טעװ רהוא וצ ,טינ ןעטייוו רימ

 ןעגעוו ןוא םויראטינַאט ןיא םווצ רעד ןופ גנורע ג3ע ל ר ַא פ יד

 שנואוו רעונוא .לָאה ןָאשיואורקער ןוא קעמַאילביב רעדנוזַאב א ןעיוב

 רחוא רָאנ ,ןערעװ ןעטַאלשַאב ןוא טלעדנַאהראפ סע לָאז ראג טינ זא ,זוא

 .ןעבעל ןיא ןערעוו טכילקריוראפ ךיוא לָאז סע זא ,ןהעז עקאט טלָאז

 ןָא טדנעוו יקסווָאנַאטנַא ראטקָאד רעטכולַאב ןוא רעטעטכאעג רעזנוא

 ,ןעמאגעלעד ,רהיא .ןעבעל רעונוא ַאד ןערעטכוולואפ וצ סעכילגעמ סעלא

 סָאד ,ןעטנעיצַאמ ,ונוא םוא ,ןעטוק ףלוהיוצ ,ראטקָאד םעד ,םהוא םזומ

 .ןערעטבוולראפ וצ ןעבעל
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 "ניו ,ןעליפרע רעכיז גנאלראפ רעזנוא טעוו רהיא זא ,גידנעּפָאה

 .טייברא רעיוא ןיא גלָאפרע ךייא רימ ןעש

 |גניר רעטייברא רעד לָאז ןעבעל גנַאל

 ".םויראטינַאס .ר .ַא םעד ןופ ןעטנעיצַאּפ יד

 ףיוא דיוא ךיז טָאה ,סנאשנעוונַאק עגידרעהירפ עלַא ףיוא יו

 -עד יד ןופ גנוניימ יד טקירדעגסיוא ןאשנעוונַאק רעטנַארַאט רעד

 .סעיצולַאזער עהייר ַא ךרוד ןענַארפ ענעדישרַאפ רעביא ןעטַאנעכ

 ריז לָאז ןעמ זַא ,ןהעז וצ ,ןעוועג זיא עיצולאזער עטשרע יד

 ; עימַאנַאקע ןופ ּפיצנירּפ םעד ןַא ןעטלאה

 עגאל עשימָאנָאקע עטקירדעג ענוימעגלא יד זא ,ןענעקרענא רימ,

 רעדילגטימ ענעבָארטשעג לָאצרהעמ א טכאזרואראפ טָאה עקירעמא ןוא

 .ןערהַאי ערעדנא טימ ךיילגרַאפ ןיא ,רהאי ןעטצעל

 יד ןעמעננָא ןופ טייקגידנעווטיונ יד םורעד ןענעקרענא רימ ןוא

 ןעבילגעמ םעד וצ ןעגנולהאצ ערעזנוא ןעריצודער וצ ןעלטימ עגיטוינ

 .םומינימ

 ןעגַארטפיואַאב לָאז ןָאשנעװנָאק יד זא ,םורעד ןערידנעמַאקער רומ

 "וב יד ןעטכארטַאב ןעפראד עכלעוו ,סעטימָאק ןָאשנעװנַאק ענעדישראפ יד

 -ַאדנעמָאקער עכלעזא ןעטייברַאוצסיוא ,רהָאו ןעדנעמוק ן'ראפ ןעטעשוד

 ".סליב ערעזנוא ןופ גנורענעלקרַאפ וד ןעכאמ ךילגעמ ןעלָאז סָאװ ,סעוצ

 רַאפ טנעייל ,עטימַאק סנַאיצולָאזער ןופ ןַאמרעשט ,סָאלַאװ

 .ןערָאװעג זעמונעגנַא ןענייז סָאװ ,סעיצולַאזער ערעדנא

 קיירטס סרעניימ םעד ןעגעוו

 עיטאפמיס עלופ רהיא סיוא טקירד .ר .א ןופ ןָאשנעװנַאק עטפפ ּוד

 עכלעוו ,סרעניומ עדנעקיירטס עשידלעה יד וצ גנורעדנואווַאב סיורג ןוא

 ןעביירט סָאװ ,רעקירדרעטנוא ערעייז טימ ףמאק ןערעטיב א ןָא ןערהיפ

 .טיונ ןוא רעגנוה וצ ייז

 ן'רעביא סעשטנערב ערהיא עלא זא ,ןָאשנעװנָאק יד טסילשַאב ךיוא

 ןוא לעיצנַאניפ ןוא שילַארָאמ רעפמעק עװַארב יד ןעפלעה ןעלָאז דנאל

 ,רָאפ ןעמוק סקיירטס יד ואוו ,סעשטנערב עגיטרָא וד ןערעוו טּפיוהרעביא

 .רעפמעק יד ןעפלעה וצ טרעדָאפעגפיוא

 פוקס דנער זעגעוו

 יד ןופ עניוא ּויא לוקס דנער יד זא ,טכארטאבנא ןיא גידנעמענ

 ןוא ,ןעטַאטש עטגינויארַאפ יד ןיא סעיצוטיטסניא-רעטייברא ןיטסגיטכיוו

 ,עציטש ןיא ליפ רהעז ךיז טגיטיינ יז זא ,טכארטַאבנא ןיא גידנעמענ ךיוא
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 ערהיא עלא ןערעדָאפוצפווא ןָאשנעװנָאק .ר .ַא יד טסילשאב םוראד

 -ופ ןוא שילַארָאמ לוקס דנער יד ןעציטש וצ דנאל ן'רעביא סעשטנערב

 .לעיצנַאנ

 םואעסייל-רָאבייל ןגעעוו

 -ווברא ראפ גנוגעװוַאב וד טסורגאב .ר .ַא ןופ ןָאשנעוװנָאק עטפ2 וד

 ןעטכארטַאב רימ .דנאל ן'רעביא ךוז טיורּפשרַאפ עכלעוו ,סמואעסיול-רעמ

 ןעגוטציא םעד ןיא עטסגיטכיוו יד ןופ עניוא סלא ןעגנומהענרעטנוא וד

 וצ דנאל ןופ סעשטנערב עלא וצ םוראד טרילעּפַא ןָאשנעװנַאק יד .טנעמַאמ

 גנואוובפווא רעד ראפ גיטיינ רָאנ ןענייז סָאװ ,ןעלטימ עלא טוימ ןעציטש

 .סעוצוטוטסניא-רעטייברא עכלעזא ןופ

 יטעייסַאס דייא טנארגימיא רעד ןענעוו

 "רעפרעק עקרַאטש א ןעבָאה וצ גיטוינ ןוא סע וא ,טכארטאבנא ןיא

 -גיטעט עגיוָאד יד לייוו ,גנורעדנַאוװנייא ןעגידיוטראפ לָאז עכלעוו ,טּפַאש

 רהעז ויא ,ןעצעזעג סנַאיצארגימיא עגנערטש עגיטציא יד בילוצ ,טייק

 ;םו םייז רענעי ףיוא רעדירב עכילקולגמוא ערעזנוא ןעפלעה וצ גיטיינ

 רעד ןופ טוהיפעגנָא טרעוו טייבוַא עגיוָאד יד זא ,טכארטַאבנא ןיא ןוא

 -נעדורפוצ טייברא יד טוט עכלעוו ,יטעיוסָאס דווא טנארגימיא ורביה

 ןעריסרָאדניא וצ .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנַאק עטפפ וד טסילשַאב --- ,דנעלעטש

 -ךאפ א סווא טקירד ןוא ,טפאשרעפרעק רעטנאמרעד רעד ןופ טייברא יד

 -ביה יד ןעציטש לעוצנַאנופ ןוא שילַארָאמ ןעלָאו סעשטנערב עלא זא ,גנַאל

 .וטעווסָאס ךווא טנארגומוא ור

 טייבראדןַאינוי ןעגעוו

 -ןצפווא רהָאו םעד ךיוא טסילשַאב .ר .ַא ןופ ןָאשנעוװנַאק עטפפ וד

 ןוא ןעטקודָארּפ ןעפיוק ןעלָאז ייז זא ,.ר .ַא ןופ רעדילגטימ עלא ןערעדָאפ

 ןוא רעטייברַא-ןָאונוי ןופ ןערָאװעג טכאמעג ןענייז עכלעוו ,ןעלקיטרַא

 .ןעגנוגנידַאב-ןָאונוי רעטנוא

 ןעגנומהענרעטנוא עויטַארעּפַאַאק ןעגעוו

 -ַאק וד ןופ גנונוושרע יד טסירגַאב .ר .א ןופ ןָאשנעוװנַאק עטפק וד

 -ונוא רעד ךרוד סָאג רעשידיא רעד ףיוא ןעגנומענרעטנוא עוויטארעּפָא

 -ַאק וד .ר .ַא םעד ןופ סעשטנערב יד ןופ ףליה רעד ךרוד ןוא עוויטאיצ

 -לעה ןענעק עכלעוו ,ןעלטימ וד ןופ ענווא זוא גנומענרעטנוא עוויטארעּפָא

 -אטאולמסקע רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ ןעטאטירעטווברא יד ןעוורפאב ןעפ
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 ןופ סעשטנערב יד וא ,שנואוו רהיא סיוא טקורד ןָאשנעװנָאק יד .עיצ

 וד ןעיוב ןעפלעה ,עיגרענע רהעמ ךָאנ טימ ,רעטייוו ףיוא ןעלָאז .ר .ַא

 .גנוגעווַאב עוויטארעּפָאָאק

 ןייּפמאק-גייצעג ןעגעוו

 טרהיפעגנָא טָאה עטימָאק ףילער סלעפיּפ יד זא ,טכארטַאבנא ןויא

 -אבנא ןוא ןוא ,ןעגנאפעגנָא ךיו טָאה המחלמ וד טניז טייברַא-ףילער יד

 -ַאגרָא רעד ןופ טהעטשַאב עכבלעוו ,עטימָאק ףילער סלעּפימ וד וא ,טכארט

 גווצעג ןעפַאש וצ ןייּפמאק א ןָא טציא טרהיפ ,טפַאשרעטייברא רעטריזינ

 ןַאשנעװנַאק וד טסילשַאב -- ,דנַאלסור ןיא רעטייברא עשידיא יד ראפ

 םעשטנערב עלא ףיוא ןערעדָאפ רימ .ןייּפמאק םעד טָא ןעריפרָאדנוא וצ

 ףיוא ןערעדָאפ רימ ןוא טייברא רעד ןיא לייטנא ןעוויטקא ןא ןעמהענ וצ

 סעבילגעט סעלא ןַאט ןעלָאז ויז וא ,עטימָאק וויטוקעזקע עלאנָאיצַאנ יד

 .גלָאפרע ןא ראפ ןייּפמַאק םעד ןעכַאמ וצ

 טאנעלעד .עיסוקסיד א סיורא טפור עיצולָאזער עניזָאד יד

 "רענריב-ןיילק א ןיא ףילער סלעּפיּפ יד זא ,טקנעד שטיווָאנַאהַאק

 .ןערעוו טציטשעג טינ ףרַאד ןוא ,עיצאזינַאגרַא עכיל

 ןערעטשוצ ןופ ליּפשייב א זיא סָאד, ; טקרעמאב ןאמרענייפ

 ןעמ ,,ר .א ןיא ןעננאפנָא ןעליוו "עקניל, יד עכלעוו ,טייברא יד

 טָא ןעליוו "עקניל, יד ןוא רעטייברא עשידיא ראפ נייצענ טביילק

 ".ןעזָאלרעד טינ טייברא יד

 ,ןעזעלעגכרוד לָאמא ךָאנ טרעוו עיצולָאזער יד יו םעדכָאנ
 .ןעגעג עמיטש ן יי א ןיולב טימ ןעמונעגנַא יז טרעוו

 גָאטרעייפ םוירַאטינַאס ןעגעוו

 -אס רעד וא ,טסילשַאב .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעו עט99 וד

 "ונַאס רעונוא ןופ גנונעפערע ןופ בוט"םוי רעד .ה .ד ,גָאט-םווראטינ

 עיגרענע רהעמ טימ ךָאנ ןערעוו טרהיפעגכרוד רעטייוו ףיוא לָאז םויראמ

 ןערעוו טרחיפעגכרוד ןעלָאז דנאל ןעצנַאג ן'רעביא ןוא טצוא זיב יו

 -ָארּפ רעצנַאג רעד .ןעגנומהענרעטנוא ענעדישרַאפ בוט-םוי םעד דובכל

 -אס סאלעשודנאיסָאל ן'ראפ ןהעג לָאז ןעגנומהענרעטנוא ֹוד םִא ןופ טיס

 -טקע ראפ סמואה ענעדושרַאפ ןוא םויראטינַאס רעוונעד ן'ראפ ,םויראטינ

 .ןעטנעיצַאּמ

 ןופ טכיזופיוא רעד רעטנוא ןייז לָאז רעדלעג וד ןופ גנולויטעצ יד

 .עטימָאק וווטוקעזקע רעלאנַאוצַאג רעד
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 ףעילער סלעּפיּפ ןעגעוו

 יד טרהיפעגנָא טָאה עטימָאק ףילער סלעּמיּפ יד זא ,טכארטאבנא ןיא

 "ראּפ וצ ןעפלָאהעג לעיפ טָאה ןוא רהאי 7 עטצעל וד ראפ טייברא-ףילער

 -המחלמ יד ןיא רעדירב ןוא רעטסעווש ערעונוא ןופ ןעדייל יד ןערעטבייל

 ; רעדנעל

 "רַאפ-סגנוניימ ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה סע זא ,רעבָא טכארטַאבנא ןוא

 רעבָא םוא ,ןעטפערק ןופ גנולייטעצ ןופ עגארפ רעד ןעגעוו ןעטייהנעדוש

 -- ,טגיגווארַאפ ןייז עלא ןעזומ טייברא רעד ןיא ךיירגלָאפרע ןייז וצ

 -עוקע רעלאנָאיצַאנ רעד ןערעדָאפוצפיוא ןָאשנעוװנָאק יד טסילשַאב

 ןעמעלא ןעגינייאראפ וצ ןעלטימ ןוא ןעגעוו ןעניפעג וצ עטימָאק וויטוק

 שינָאמרַאה ןעטייברַא ןעמַאזוצ ןוא טייברא רעגיטכיוו טסכעה רעד ןיא

 -עט ףילער ןופ גנורהיפנָא רעד ןיא עטימָאק ףילער סלעמיפ רעד טימ

 .טייקגימ

 טרָא, ןופ טײברַא יד ןעציטשרעטנוא ןענעוו
0 

 -ראפ םעד ןופ טייקגיטעט רעד ןופ טייקגיטכיוו יד גידנענעקרענא

 ןוא טייברַא עויטקודָארּפ ןעטיירּפשרַאפ ןופ טיבעג םעד ףיוא "םרָא , דנַאב

 גידנעלעוו ןוא ,אּפָארייא-חרומ ןיא ןעדיא וד ןעשיווצ גנודליב עכולכַאפ

 -לַאטשנא עוויטארעּפָאָאק רעטייברא יד ןפוא ןעגירעהעג א ףיוא ןעציטש

 -ער ,ךאלגניא-ןרעל ראפ ןעטלַאטשנַא-סגנוגרָאזרַאפ וד ןוא "טרָאק ןופ ןעמ

 ןעבעגּפָא לָאז וויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ וד זא ,ןָאשנעװנָאק יד טרידנעמָאק

 -עג רהָאו ןופ ךשמ ןיא לָאז עכלעוו ,עמוס עדנעטיידַאב א "טרָא , ן'רַאפ

 .ןעקעווצ-ףילער ראפ .ר .ַא ןופ ןערעוו טלעמַאז

 עטנאמרעד יד ןופ עגאל ערעווש וד טכארטַאב ןיא רעבא גידנעמענ

 יד טרידנעמָאקער ,טנעמָאמ ןעגיטצעי םעד ןיא "טרָא, ןופ ןעטלַאטשנא

 טנעזווט 5 "טרָא, דנַאברַאפ םעד ןעבעגוצסיורא עטימָאק סנָאיצולָאזער

 תושר ןיא ךיז ןענויפעג עכלעוו ,רעדלעג-ספליה עטלעמַאזעג וד ןופ ראלָאד

 ןופ ןערעוו ןעמונעגרעטנורא לָאז ןוא ווימוקעזקע רעלאנָאוצַאנ רעד ןופ

 ךיוא לָאז סע .רהָאי ןעדנעמוק ןופ ףילער ןופ רעדלעג עטלעמַאזעג וד

 -לעהוצטימ סעשטנערב עלא ןופ רעדילגטימ עלא וצ ןערעוו טרידנעמַָאקער

 ןיא "טרָא; ןופ עיצַאגעלעד רעד ןופ גלָאפרע םוצ ךילגעמ טייוו יוװ ןעפ

 .אקירעמא

 .ןעמונעגנָא גימיטשנווא טרעוװ עיצולָאזער וד

 עיטסענמַא ןענעוו עיצולַאזער

 עטגינווארַאפ וד ןופ סגָאזורּפ לארעדעפ יד ןיא זא ,טכארטַאבנא ןיא

 ,םרענָאזורּפ עשיטילָאּפ סלא ןעוורפ ןוא רענעמ ליפ ךיו ןעניפעג ןעטַאטש
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 לייוו ראפרעד רָאנ ,סנעכערברַאפ ןעגנַאגַאב ןענייז ויז לייוו ,ראפרעד טינ

 ;ןעביירש רעדָא ןעדער ךרוד ןעגנוניימ טקירדעגסיוא ןעבָאה ויז

 -ַאטש עטגינויארַאפ יד ןופ עיצוטיטסנָאק ֹוד זא ,טכַארטַאבנא ןיא

 ;עסערּפ עיירפ ןוא עדער עיורפ טביולרע ןעט

 ייז ןעכלעוו רעטנוא ,ץעזעג שזדענָאיּפסע רעד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא

 זיא סע ןוא ,ןערָאוװעג טפַאשעגּפָא ןיוש זיא ,ןערָאװעג טּפשמ'עג ןענייז

 ; םרַאּפשרַאפ ןעטלַאה וצ רעדיוו ייז ךַאזרוא עלעיציּפָא ןייק ָאטינ ןיוש

 ןופ רעדנעל עשיטַארקָאמעד עלַא ןוא עדענעק זַא ,טכַארטַאבנא ןיא

 ָאּפ רַאפ עיטסענמַא עניומעגלַא ןַא טרהעלקרע גנַאל ןיוש ןעבָאה אּפָארייא

 -- ,עטריטסערַא עשיטול

 דנעהעטשַאב ,.ר .ַא ןופ ןאשנעוונַאק עכילרהעי עט29 וד טסילשַאב

 זוא סע זַא ,רעדילגטימ דנעזיוט 84 גידנעטערטרַאפ ,ןעטַאגעלעד 164 ןופ

 ייז ןעטַאמש עטגינווארַאפ יד ןופ סעיצידַארט עשיטארקָאמעד יד ןעגעג

 -ַאב עגידלַאב רעייז ןערעדָאפ וצ ןוא טרַאּפשרַאפ ןעטלַאה וצ רעטייוו

 .גנואוורפ

 וצ ןערעוו טקישעג לָאז עיצולָאוער רעגיזָאד רעד ןופ עיּפָאק ַא

 .ה וצ ןוא ,ןעטַאטש עטגינייארַאפ וד ןופ טנעדיזערּפ ,גנידרַאה .ג ןעראוו

 .לארענעשזד ינריוטַא ,יטרעהָאד

 .ןעמונעגנָא גימיטשנווא

 ןעגעוו עיצולָאזער רעד וצ ןָאשקערָאק ַא ןעמונעגנָא ךיוא טרעוו סע

 טיפָארּפ לוימ רעטסערג רעד זַא :ןעועל ךיז לָאז סע .גָאט-םוירַאטינַאס

 / .םוירָאטינַאס סעלעשזדנא סָאל םעד וצ ןהעג לָאז גָאט-םוירַאטינַאס ןופ

 םוירַאטינַאס סעלעשזדנא-סָאל

 ןָאשּפמָאסנָאק ןופ עדנעדייל להָאצ עטסערג יד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא

 ;:עינרָאפילַאק ןיא טלייהעג ןערעוו וצ ןעגנונּפָאה עטסערג ערעייז ןעגוול

 וצ ךיז ןעדנעוו עכלעוו ,עקנַארק להָאצ יד זַא ,טכַארטַאבנא ןיא

 ןופ רעדייל טסקַאװ םוירַאטינַאס סעלשזדנא סאל ןוא ןעמונעגניירַא ןערעוו

 -ונַאס רעד עכלעוו ,ןעלטימ וד וצ ךיילגרַאפ ןיא טינרָאג ,רהָאי וצ רהָאי

 -ַאבנא ןיא ;ןעמענניירַא עקנַארק יד ןענעק וצ טנייּה טציזַאב םוירַאמ

 רעמיא טָאה סעלעשזדנא סָאל ןופ םוירַאטינַאס רעד סָאװ ,םעד ןופ טכַארט

 -םימ ערעונוא ןופ ןעטיונ יד וצ טייקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד ןעזיוועג

 -- ,טציזַאב עיצוטיטסניא יד עכלעוו ,ןעטייקבילגעמ יד טיול רעדילג

 ערעזנוא וצ ןערידנעמָאקער וצ .ר .ַא ןופ ןאשנעוונָאק עטפפ וד טסולשַאב

 -רעטנוא ןוא ןעצנערעפנָאק עגיטרָא עלַא ןיא ןעמענ וצ לויטנא סעשטנערב

 סעלעשזדנא סָאל םעד רַאפ ףליה ןעפַאש וצ ןעקעווצַאב עכלעוו ,ןעגנוטהענ

 ,םוירַאטינַאס וויטּפמָאסנָאק
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 -רָאפילאק רעד ןופ ןעראוועג טכארבעגניירא זיא עיצולָאזער יד

 .רב ,ןייטשנעזַאר .ר ;428 .רב ,ןייטשלע לואש :עיצאנעלעד רעינ

 .114 .רב ,רעדיינש .א ןֹוא ,9

 ןאשייזילארושטאנ !ענעוו

 יד וַא ,שנואוו רהיא םווא טקירד .ר .א ןופ ןאשנעוונַאק עטפק וד

 ןעמַאטש עטגינייארַאפ ֹוד ןופ רעגריב ןערעוו ןעלָאז .ר .ַא ןופ רעדילגטימ

 .ר .ַא ןופ סעשטנערב יד ףיוא ךיוא טרעדָאפ ןאשנעוונַאק יד .עדענעק ןוא

 ,רעגריב ןערעוו וצ טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ סערעטניא םעד ןעקעוו וצ

 ךיוא ןאשיוזוולארושטאנ עדנעריטסיוקע יד ןעציטש ןעלָאז ויז סָאד ןוא

 .שילַארָאמ ןוא לעיצנַאניפ דנַאל ןעצנאג ן'רעביא םגעיל

 ןעליוּפ ןיא עיצַאזינַאנרַא-לוש רעשידיא רעד ןענעוו

 ןופ טייברַא עגיטכיוו יד טנעקרענא .ר .ַא ןופ ןאשנעוונָאק עטפפ יד

 -םיואַאב ןצ טסילשַאב ןוא ןעליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידוא רעד

 ַא ןערהיפוצכרוד .ר .ַא ןופ עטימָאק לאנָאשייקוידע עדנעמוק יד ןעגַארט

 רעד רַאפ ןערעוו טכַאמעג ןעלָאז ןעגנולמַאז-דלעג ואוו ,ךָאוװ-לוש עלעיצעפס

 .עיצַאזונַאגרָא רעטנַאמרעדנעביוא

 ןעטפַאשרעּפרעק ענעדישרַאפ וצ ןעציטש טלענ ןענעוו

 .ראלָאד 1,000 טימ "דנוב , םעד ןעציטש וצ

 500 ראפ ןוא ראלָאד 9,000 ראפ :סטנעמדנעמא 9 ןיירַא ןעמוק סע

 .ראלָאד 9,000 ראפ טנעמדנעמא רעד ןעמונעגנַא טרעוו סע .ראלָאד

 .לאד 1,000 טימ לוקפ דנער יד ןעצוטש וצ .2

 -רַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאפ םיוה עלַאנָאוצַאנ וד ןעצוטש וצ 4

 .לאד 1,000 רַאפ טרידנעמַא טרעוו סע .לאד 720 טימ ַאגַאקוש ןיא יויט

 .ןעמונעגנָא טרעוו טנעמדנעמַא רעד

 .ראלָאד 800 טימ "עמיטש רעטייברַא עיירפ, ֹוד ןעציטש וצ 5

 .לאד 1,000 טימ םוירָאטינַאס סעלעשזדנא סָאל םעד ןעציטש וצ 6

 .ךרוד טלַאפ טנעמדנעמַא --- .לאד 9,000 רַאפ טרידנעמַא

 -- .לאד 1,800 טימ ףעילער סעלעשזדנא סאל וד ןעציטש וצ

 .ראלָאד 200 טימ םוירַאטינַאס רעוונעד םעד ןעציטש וצ 8

 .ראלָאד 800 טימ ףעילער רעוונעד יד ןעציטש וצ

 .לאד 800 טימ רעוונעד ןופ םוָאה טנעשיוּפ-סקע יד ןעציטש וצ 0

 .לאד 1,000 טימ גנוגעוואב עימסענמא יד ןעציטש וצ 1
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 לָאז עטימָאק וויטוקעזקע עטסקענ יוד זַא ,ןענַאטשרַאפ טרעוו סע

 .דלעג וד ןעלויטרַאפ וצ יוזַא יו טכער סָאד ןעבָאה

 טדעטש ערעטערג ֹוד ןיא רעלעטיּפסָאה ענעדושרַאֿפ ןעציטש וצ 9

 .עטיטוקעזקע רעד ןופ ןהעזנייא םעד טיול ,.לאד 4000 טימ

 .ראלָאד 8,000 טימ "סאיאה, םעד ןעציטש וצ .8

 .ראלָאד 280 טימ "רעשזדנעסעמ , םעד ןעציטש וצ .4

 טימ ןָאשנעװנָאק רעד ןופ ןעראטערקעט יד ןעריטנעוערפ וצ .8

 .ראלַאד 0

 טימ קרָאוונ ןופ גול דויא ןָאשיוזילארושטאנ יד ןעציטש וצ .6

 .ראלָאד 0

 םימ דנָאפ-סגנוגירייטרַאפ וטעזנאוו-אקאס םעד ןעצוטש וצ 7

 .ראלָאד 0

 -לעג ֹוד ןופ ןעליוּפ ןיא ןעלוש-רעדניק יד ראפ ןעגיליוואב וצ 8

 .ראלָאד 1,000 ,טביילק סיפָא-לארענעג רעד עבלעוו ,ףילער ןופ רעד

 .ראלָאד 1,800 טימ ןעטלַאטשנא ָאטנָארָאמ יד ןעציטש וצ 9

 סגניליב ןוא ינומ םאט ןעגעוו עיצולַאזער

 -ֹורּפ טטיוס ןיא ןעציז סגניליב ןוא ינומ םָאט זא ,טכארטַאבנא ןוא

 א יוב גידלוש ןערָאװעג ןענופעג ןענייז ייז ואוו ,עינרָאפילַאק ןיא ןאז

 ןייק ןעוועג טינ זוא רע זא ,טסואוואב ןעמעלא ןיוש זיא רעכלעוו ,לעיירט

 ידיורב ונרווטַא טקירטסיד זַא ,טכארטאבנא ןיא ןוא ,רעשיאייטראפמוא

 ווז לָאז רע ,שייטס ןופ ראנרעווָאג םוצ טדנעוועג ךיז טָאה עינרָאפילַאק ןופ

 ןענייז ייז זא ,ןעסיוו וצ עגאל א ןיא רעכיז זיא רע ןוא ,ןעוורפַאב עדייב

 -ָאפ וצ ,.ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עכילרהעי עטפ9 וד טסילשאב ,גודלושמוא

 ןעסילשַאב רימ .סגנוליב ןוא ונומ ןופ גנואוירפַאב עגידלַאב וד ןערעד

 ראנרעווָאג וצ ןערעוו טקישעג לָאז עיצולָאזער רעד טָא ןופ עיּפָאק ַא ,ךיוא

 .עינרָאפילַאק ןופ סנעוויטס

 דנלַאסור-טעיווַאס רַאפ רעכיב עשידיא ןעגעוו עיצולַאזער

 -ומָאק א טעדנורגעג עקירעמַא ןיא ךיז טָאה סע זא ,טבארטַאבנא ןיא

 -נוא וצ גויצראה ןָאשנעװנָאק וד טסילשַאב ,ןעפַאש וצ רעכיב עכלעזַא עמ

 וצ ךיז עטימָאק .זקע .צַאנ יד טריאורטסניא ןוא טייברא יד טָא ןעריסרָאד

 -סיורַא רהיא ןוא ןעגנודניברַאפ ןיא עטימָאק רעגיזָאד רעד טימ ןעלעטש

 ןוא סופָא ןיא טציא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סטיילּפ ןוא רעכיב טימ ןעפלעה

 רעד ןיא ןעפלעה וצ ּווזַא יו סעכילגעמ סעלא ןָאט וצ ןיימעגלא ןיא

 ,םייברא



 180 גנור רעטייברא ןוֿפ עטכושעג יד

 -ער ןייז ןיא טָאה ,עטימאק ,זקע .צַאנ ןַאמרעשט ,ןיקסוג .ר

 זופ דילנטימ א ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמצלַאז ,ר זַא ,טנַאמרעד טראפ

 ויא רע סָאװ ,ןערָאװעג טגַאלקעגנָא ןיא ,עטימַאק ,זקע .צַאנ רעד

 ,ננוטלַאװרַאפ רעד ןענעק ךילטנעפע ןעטַארטענסױרַא

 -רַאפ טָאה ןוא ןאשנעוונַאק רעד ֹוצ ןעמוקעג זיא ןַאמצלַאז
 םהיא לָאז ןעמ ,טרַאּפער טרעטיפָא ןאא .עטימַאק רעד ןופ טננַאל

 .גנונירייטרַאפ ןייז ןיא טרָאװ ַא ןעבעג

 ;טלהעצרעד עטימָאק עגיזַאד יד סאו טָא
 ןא ,טגנַאלרַאפ ןוא עטימָאק רעד ראפ ןענישרע זיא ןאמצלַאז .רפ,

 "געװנַאק רעד וצ ןעוודנעמַאקער לָאז סטרָאּפער סרעסופָא ןא עטימָאק ֹוד

 ןייז ןעגיילוצרַאֿפ טיוחנעגעלעג א ןעבעג םהוא לָאז ןָאשנעװנָאק וד וא ,ןָאש

 "קע רעד ןופ ןאמרעשט רעד סָאװ ,עגארפ רעד ןוא רעטגָאלקעגנָא םלא דצ

 ם'נאמצלאז .רפ ןעבַאה רומ .טרָאּפעד ןייז ןוא טרירַאב טָאה עוויטוקעז

 -צלאז .רפ ווו גנַאל ווזַא זא ,ןעביולג רומ לייוו ,ןעזיוועגקירוצ גנַאלרַאּפ

 "נעוונַאק יד ןעק ,.ד .ָא .ב .ג רעד וצ טרילעּפַא רע וא ,טרעלקרע טָאה ןאמ

 . ןעלדנאה טויב עגארפ רעגיוָאד רעד ןעגעוו ןָאש

 "רע ןענייז רהַאי ןעטטקענ ן'רַאפ עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ סלַא

 -סייוו ,סטרעבַאר . :;ןַאמרעשט ,ןיקסוג .ר :ןערַאװעג טלהעוו

 ,.רעטערקעפ ,ןַאטיוװעל .ב ;רערושזערט ,ןַאמהטָאר .? ; ןאמרעשט

 -ייפ .נ ןעװעג זיא גנוציז רעטצעל רעד ןופ ןַאמרעשט רעד

 .ןַאמרענ

 ,םערעמ .וו ,ץרַאהמורפ ,8 :ןעטלַאהעג ןעבָאה סעדער-סולש

 ,ר :ןעלוש .ר .א עשידיא יד ןופ רעטערטרַאפ ,ןַאסנעװעל ,ס

 -פָאלאגניס .א ,ךד :עטימַאק ,זקע ,צַאנ רעד ןופ ןַאמרעשט ,ןיקסוג

 2 ,דַארניּפש .ט ,ןיקמאכענ ,ר ;"טרָא, ןופ רעטערטרַאפ ,יקס

 רעד ןומ ןַאמרעשט ,טַָאלבנעזַאר ,0 .י ,ןילייב ,.ב .י ,ןַאמהטָאר

 ,גרעבנייוו .י ןוא ,רעטערקעסילַארעגנעג ,ןיקסאב .י ;עטימַאק סיפַא

 .עדער-סולש עטצעל יד ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו

 רער ןופ ןעסולשַאב יד רעביא םודנערעפער

 ןָאשגנעװנַאק (אטנַארָאט) רעט2

 ןַאשנעוונַאק רעד ףיוא ןעמונעגנַא ,גנורעלקרע-זעּפיצנירּפ יד

 לייטנעטסרהעמ ןעניוז ןעדנעטשמוא עלעירטסודניא ענרעדָאמ יד,

 =ווברַא םעד ןעשיווצ ןעלאפוצ-סקולגמוא ןוא טיוחקנארק ןֹופ ןעכאורוא וד

 -עורעטַאמ ןוא רָאנ טויג ,רעגירעד ,ךיז ןעגימוונ רעטווברא יד .סאלק-רעט



 גניר רעטשייברא ןופ עטכושעג וד 706

 "דנוורפ ןוא ףליה רעלַארָאט ןיא ךיוא רָאנ ,טווצ ַאזַא ןיא עציטש רעל

 רעד וצ טכַארבעג טָאה טייקגידנעװטיונ יד טָא .דניירפ ערעייז ןופ טפַאש

 .גניר רעטייברַא םעד ןופ גנודנוירג

 ,שיויפ ןעטייברַא עכלעוו יד וַאס ,רעטייברא להָאצ עדנעסקַאו וד

 ךרוד זא ,ןהעטשרַאפ וצ ןָא ןעבייה ,ךרַאמ ן'טימ ןעמייברא עכלעוו יד יַאס

 וצ ךילגעמ זיא ,עיצארעּפָאָאק ןוא עיצַאזינַאגרָא ךרוד ,תוחכ עטגינווארַאפ

 סיוא ןעלאפ סָאװ ,ןעדייל וד ןופ ךס א ןעדיימרַאפ ןוא ןערעטכוילרַאפ

 ןופ טייצ רעד ןיא סעיליטַאפ ערעווז ןוא רעטייברא יד ןופ לרוג ן'פיוא

 .טייהקנארק

 ןוא טייהקנארק ,טיײקמירָא זַא ,טגויצרעביא זיא גניר רעטייברא רעד

 -נוא ןופ ןעלביא יד ןופ טַאטלוזער רעד ןענייז רעמייברא יד ןעשיווצ םיונ

 -ַאשּפָא טינ טעװ ןיילא ףליה עגיטייזנעגעג .םעטסוס רעשימָאנָאקע רעז

 רעדילגטיס סלַא .רעטייברַא 'ד ןופ ןעטיונ וד ןופ ןעכאורוא יד ןעפ

 -ַאב רעגידנעטשלָאפ רעד וצ םוראד רימ ןעבערטש גניר רעמיוברא ןופ

 ,םאלק-רעטייברַא םעד ןופ גנואיירפ

 -לא רעד ןופ ליוט א סלא .ר .ַא רעד ךיז טכארטַאב קעווצ םעד ראפ
 ןיא רעטייברא יד ןעפלעה וצ טבערטש רע ,גנוגעווַאב-רעטייברא רענוומעג

 "ערגרַאפ ךרוד ןעבעל ןופ דרַאדנַאטס רעייז ןעבייהוצפיוא ךוזרַאפ רעייז

 "ראפ ןוא ןעדנוטש-סטייברא יד ןעצריקראפ ךרוד ,טסנידרַאפ רעייז ןערעס

 .םיבעג ןעשיטילָאּפ ןוא ןעלעירטסודנוא ן'פווא סולפניוא רעייז ןעקרַאטש

 גנירירעטייברא ןופ דילגטימ רעדעי ףרַאד ,טקנוּפדנַאמש םעד ןופ

 ןייז ןעצונסיוא ליוו רע ןעוו ןוא ,ךַאפ ןייז ןופ ןָאינוי רעד וצ ןעגנַאלַאב

 -בילפרַאפ רע זיא ,ןעלהאוו עכלעוו דנעגריא ןופ טיוצ ןיא טכער-רעגריב

 םארגָארּפ רעייז ןיא םיורַא ןעלעטש סָאװ ,ןעיוטרַאּפ יד ןעציטש וצ טעט

 .טייהיירפ רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילַָאּפ ןופ גנורהיפנויא יד

 .(2019 ןעגעג 8880 טימ ןעגנַאנעגברוד)

 דנַאפ-סנַאיצַאזינַאגרַא

 .ןערעוו טרעכעהעג דנָאפ סנָאוצַאזינאגרָא רעד לָא (4

 טרעכעהעג לָאז דנָאפ-סנָאיצַאוונַאגרָא ן'ראפ טנעמסעסַא רעד (9

 .לאטראווק א טנעס 6 ףיוא 4 ןופ ןערעוו

 ןערעוו טרעכעהעג לָאז דנָאפ-סנָאיצַאזינַאגרָא ן'ראפ טנעמסעסא רעד

 .לאטראווק א טנעס 8 ףיוא 4 ןופ

 סָאד ןערעוו ןעבעגעג לָאז עטימָאק סנַאיצַאזינַאגרָא .צַאנ רעד (8

 'ּווז טימ ןיירא ןעהעג עכלעוו ,רעדילגטימ .ר .ַא ןיא ןעמענוצנוורא טכער

 'פערג ןיא ,רעכעה ןוא רעדילגטימ 800 זוא להָאצ סעמעוו ,סיטעיוסָאס ערע
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 ןעלהָאצ ןעלָאז ,טעטש ערענעלק ןוא רעדילגטימ 800 ןוא ,טעטש ערעּפ
 עכלעוו ןיא ןערהָאי יד טיול ,דנָאפ ירעושטרָאמ םוצ סטנעמסעסא ערעייז
 -רעטנוא רעד .סיטעייסָאס ערעויז ןיא רעדילגטימ סלא ןיירא ןענייז ייז
 -ָאס רעד ןופ םדנָאפ וד ןופ ןערעוו טקעדעג לָאז ןעגנולחאצ ֹוד ןופ דיש
 .וטעיוס

 טייברא לאנַאשייקוידע ןעגעוו

 -עהעג לָאז טקעט-לחוש גנור רעטווברא רעד -- .פ ק ע ט7 5 ה ו ש
 .לאטראווק רעּפ טנעס ןווא טימ ןערעוו טרעּכ

 .טַאנָאמ ןעדעי ןענוושרע "דניורפ, רעד לָאז -- ."ד נו ר
 -םרוד) --- .ןעטַאנָאמ 8 ןיא לָאמ ןיוא ןעניושרע "דנוירפ, רעד לָאז

 .(טַאנָאמ ןעדעי --- ןעגנַאגעג

 גנוטלאװרַאפ ןענעוו

 ןופ ןערעדָאפ וצ טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק וויטוקעזקע יד 4
 -העגנָא ןענעק ךיוא ןוא ןעכוזרעטנוא םוצ רעכיב ערעויז סעשטנערב יד
 יד ןעמוקוצכָאנ ךיז טגאוטנע שטנערב רעד ןעוו ,ןעלטימ עכולצעזעג ןעמ
 .עטימַאק וויטוקעזקע רעד ןופ גנורעדָאפ

 -ומָאק עלאנָאוצַאנ וד ןיא גנוטלאוורַאפ רעד ןופ ךילגמימ ַא (2
 -טנַאניפ ןייק טיוצ רעבלעז רעד ןיא ןייז ןערָאט טינ לָאז .ר .ַא ןופ ןעעט
 .שטנערב .ר .ַא ןַא ןיא רערושזערט רעדָא רעטערקעפ

 וװָא דרַאָאב .צַאנ רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ ןעטסָאק-עזייר יד )8
 .סיפָא לארענעשזד ןופ ןערעוװו טקעדעג ןעצנַאג ןיא ןעלָאז טרָאטקערוד

 ראפ ןערעוו טרינגיסא לָאז ךילרהעי ראלָאד 800 ןופ עמוס ַא (4
 ערעטייוו ןיא ןעטכיראב ןעבעגוצּפָא ,ןערָאטקעריד יד ןופ ןעטסָאק-עזייר
 .םיברַא-סנַאיצַאזינַאגרָא ןָאמ ךיוא ןוא סטיוטס ערעייז ןופ טעטש

 סָאוװ ,רעדילגטימ עיינ ןופ טלעג-סטורטנווא טנעצַארּפ 1 רעד (8
 -אמקַא ןעמ1 םעד זיב ,1999 ,רעבָאטקָא ןעט1 םעד ןופ ןעמוקנוורא טעוו
 ןָאשיורמסינומדֿא ןיא טיצופעד םעד ןעקעד וצ ףיוא ןהעג לָאז ,1995 ,רעב
 טקעדעג טימרעד לָאז ,סולפרעביא ןא ןעביולב טעוו סע לַאפ ןיא ןוא ,דנָאפ
 .סדנַאפ ערעדנַא יד ןופ ןעטוציפעד יד ןערעוו

 םויראטינַאס ןענעוו

 סלֵא ןעמענוצנוירא טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימָאק םווראטונַאפ וד
 -ורב ןוא רעטסעווש ךיוא ,רעדילגטימ ןופ ןרעטלע ןעטנעי צַאּפ עמלהָאצַאב
 .ףהָאו 99 ןופ 16 ןופ רעטלע ןיא רעדילגטימ ןופ רעדנוק ןוא ,רעד
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 םואה שזדייא דלא

 טרילבַאטע לָאז םוָאה שודייא דלֶא ןַא ראפ דנָאפ רעלעיצעּפס ַא (1

 .ןערעוו

 לאטראווק רעּפ ןערעוו טלהָאצעג לָאז סקעט רעגיטנעס-ףניפ ַא (0

 .רעדילגטימ ןעסאלק עלא ןופ

 -נערעפער רעד יוו ךיילג ןעבייהנָא ךיז ןעלָאז ןעגנולהאצ וד 68

 .ןערעוו ןעסָאלשעג טעוו םוד

 ןאשנעוונַאק

 ןיא ןערעוו ןעטלאהעגּפָא לָאז .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עטסקענ יד (1

 -םימ 900 עדעי ןופ טַאגעלעד 1 ןופ טפאשרעטערטרַאפ א טימ ,1994 רהָאּו

 .(ןעלאפעגברוד) .רעדילג

 ןיא ןערעוו -ןעטלאהעגּפָא לָאז .ר .ַא ןופ ןָאשנעװנָאק עטסקענ וד (9

 ןופ טַאגעלעד 1 ןופ טפאשרעטערטרַאפ א טינט ,5 רהָאו ןיא ,קרָאודוונ

 .(ןעמונעגנָא) .100 עדעי ןופ טַאגעלעד 1 וצ ןוא ,שטנערב ןעדעי

 "ער ןייק ןערעוו ןעטלאהעגּפָא טינ טעוװ סע ןעוו ,טווצ רעד ןיא (68

 רעטערטרַאפ ןופ ןערעוו ןעטלאהעג ןָאשנעװנָאק א לָאז ,ןָאשנעװנָאק עלעג

 יּפָא רעד טיול) וויטוקעזקע עטלהעוורע יד ןעויציפיטַאר וצ ,סטייטס ןופ

 .(םודנערעפער ןופ גנומוטש

 ןייז ןענעק םרָאטקעריד ווָא דרַאָאב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעדילגטימ

 .(ןעגנַאגעגברוד) .ןָאשנעװנַאק רעד טָא וצ ןעטַאגעלעד

 עיצוטיטסנאק רעד ןיא ןעגנורעדנע

 ,ץַאז רעד .ןערעוו טרעדנעעג לָאו ,1 ףארגַארַאּפ ,8 לעקיטרַא 4

 -וצ ןעוומ מלא רהאי 40 זיב 98 ןופ ןעמאדידנַאק, :ךיז טועל רעכלעוו

 ןופ ןעטאדידנַאק, : ןעזעל ךיז לָאז "וו .זַא .א ןעזייוװַאב עיונעג ןעלעטש

 ןענייז ייז זַא ,ןעזייוואב עיונעג ןעלעטשוצ ןעזומ טלא רהָאי 48 ויב 8

 "יו .זַא .א ,ןעבעגעגנָא ווו רעטלע טינ

 ףארגַארַאּפ ןעטפ2 םעד עיצוטיטסנָאק רעד ןופ ןעכיורטשסיוא (9

 ,םאדידנַאק ַא ןופ ןָאשייקילּפא יד, :ךיז טזעל רעכלעוו ,8 לעקיטרַא ןופ

 "עג שטנערב ןופ זומ ,ראטקָאד ןופ ןערָאװעג ןעזיוועגקירוצ זיא רעכלעוו

 רעד ךָאנ געט 10 ווו רעטעּפש טינ ,םיּפָא לארענעשזד ןוא ןערעוו טקוש

 : *.ןָאשיינימאזקע

 : ףארגַארַאֿפ רעדנעגלָאפ ןערעוו טלעטשעגוצ לָאז 1 .טרַא וצ (8

 -םעמ ַא וצ עגַאלק רעדָא ליּפַא ןַא טָאה שטנערב א רעדָא דילגמימ א ןעוו,

 ןערעוו טכארבעגניירַא עגאלק ֹוד רעדָא ליּפַא רעד ףרַאד ,שזדראל טע רעב

 ".דנעדניב זויא גנודוישטנע סעמעוו ,עטימָאק .וקע רעלאנָאוצַאנ רעד וצ
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 6 עויד ךַאנ, :ןעועל ךיז לָאז ,10 ףַארגַארַאּפ ,18 לעקיטרַא (4
 ") .זַא .א ,טעטיוטסנואיר ןערעוו דילגטימ א ןעק רֹהָאו ַא זיב ןעכָאװ

 ןיא ןערעוו טרעדנעעג ךיוא לָאז ,11 ףארגַארַאּפ ,18 לעקיטרַא (9
 רענעבָארטשעג א ןעק רהָאי םעד ךָאנ, :ןעועל ךיז לָאז ןוא ןיו ןעזיד
 "' .זַא .א גנור רעטייברַא ןיא ןערעוו ןעמונעגנוורא דולגטימ

 ןאשנעװנַאק רעטנָארָאט רעד ךָאנ
 ןעשיווצ ףמַאק רעד ךיז טָאה ןאשגעוונַאק רעטנַארַאט רעד ךָאנ

 ןענייז םירדצ יד .טרעקַאלפוצ רהעמ לעיפ "עטכער, ןוא "עקניל,
 .ןערעדנַא ןעגעג רענייא טרעטיבראפ רחעמ ןערָאװעג

 ענעדישרַאפ יד ןופ טָאטלוזער א דיוא -- ןעגנוריסַאּפ ענינייא
 "וצ ןעבַאה --- ןעטייהנעדישרַאפ-סגנוניימ ןוא ןעטקנוּפ-סגנַאגסױא
 .תוקולחמ יד ןופ רעייפ ן'פיוא ליוא ןעסַאגעג

 -ער יד טימ ןעדירפוצמוא קרַאטש ןעוועג ןענייז "עקניל , יד
 סאוו ,,טייהיירפ , רעד ןוא "דנַאלסור-טעיוװַאס, ןעגעוו סעיצולַאז
 רעד ףיוא ןעמיטש טעטירָאיַאמ ַא ךרוד ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז
 -טסעטָארּפ א ןעפורַאבנייא ייז ןעבָאה .,ןאשנעוונַאק רעטנַארַאט
 -סנאיצקַא, ןַא ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא זיא סע וואו ,ןאשנעוונַאק
 טכארבעגפיוא קרַאטש ןעוועג זיא עטימָאק ,זקע ,צַאנ יד ."עטימַאק
 טאה יז ואוו ,ננורהעלקרע ןַא ןעזָאלעגסױרַא טאה ןוא םעד ןעגעק
 ."ןעננורינער | י א ןעננוריגער, עכלעזא ןעגעג םנרָאװעג

 רעד טימ "טנַארט-חמחלמ, םעד רעביא רעבָא ןעזַאל רימ
 ,ןעפאוו יד ןופ ןוא חמחלמ רעד ןיא ןעדלעה יד ןופ גנובײרשַאב
 ,רעקיראטסיה ןעניטפנוקוצ םעד רַאפ ,טצונַאב ןערעוו עכלעוו

 -רא עוויטיזַאּפ יד רעביא ןעלהעצרעד זיולב ַאד ןעלעוו רימ
 רַאּפ עטצעל יד ןיא ןהָאטענ טָאה גניר רעטיײלרַא רעד סָאװ ,םייב
 ,ןאשנעוונַאק רעטנַארָאט רעד ךַאנ רהָאי

 רעד ןופ ןעפַארנַארַאּפ עגינייא ןיולב סױרַא ןעמענ רימ
 8 (* ; "סינארכ גניר רעטייברַא,

 ןעבעגעג םָאה .ר .ַא ןוֿפ עטימָאק םוורָאמונַאס וד סָאוװ ,םרעצנָאק רעד

 ןא ןעוועג זוא ,םווראטינַאס רעסעלעשזדנא-סָאל םעד תבוטל ,וטרעביל ןיא
 םורַא טיפָארּפ א ןעמוקעגנוורא זיא סע .ןעגלָאפרע עלא רעביא גלָאפרע
 ןופ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייו ןעשנעמ טגעזיוט 5 רעביא ןוא 0

 .טרעצנָאק ןעזעודנארג םעד ןערעה וצ רעצעלּפ-רעמוז עלא

 ,1999 ,טסוגווא ,"דניורפ,
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 יד ןופ גנונעפערע-רעדיוו רעד וצ תונכה עלא טכַאמעג ןערעוו סע

 ןיא רעוט-רוטלוק ןוא רערהעל ראפ) קראיונ ןיא ןעסרוק-סגנודליב .ר .ַא

 ןעמ1 םעד ןענעפע ךיז ןעלעוו ןעסרוק יד .(גנוגעווַאב-רעמייברא רעד

 צ -ַאקע,טירטנייא יד ןעמוקרָאפ .טּפעס ןעט10 םעד ןעלעו סע .טפעס

 2 .ןעטנעדוטס להָאצ עסיורג ַא רהָאי םעד טעטרַאװרע ןערעוו סע .סנעמ
 א 56 יש

 רע זא ,ןעזיוועג טָאה עלעטעטש ןיולק א ןוא עלעשטנערב רעניילק ַא

 ןעפַאשעג טָאה גרובסלָאפטואס ןיא 908 .רב .ןעכאז עסיורג ןָאמ ןעק

 -עב עסיורג רהיא ,וצרעד רהיא טגָאז סָאוו .ןייּפמאק-גייצעג ן'ראפ 0

 ָ? ראמיטלאב ןוא טיָארטעד ,עיפלעדאליפ ,ַאגַאקיש ,קרָאוונ ןיא ןער

1 * 5 

 ווא דנַאלסור ןיא גנוריגער-טעיווָאס רעד ןיא .ר .ַא ןופ ןָאפ וד

 רעסיורג א .טנעגעג אגלָאװ רעד ןיא ןערָאװעג ןעגיוצעגפיורַא ךיוח

 רעד .ר .ַא ןופ ןעמָאנ ן'פיוא ןערָאװעג טיובעגפיוא טרָאד זיא לאטיּפסָאה

 -רָאפ םעד ןופ עמארגעלעט עלעיצעמס ַא ןעמוקַאב םעד ןעגעוו טָאה סיּפָא

 .וָאיװָאלָאס ,דנַאלטור ןיא ץיירק-ןעמיור םעד ןופ ןעדנעציז
5 + 

 לאטיּפסָאה א ןעיובסיוא טעוו דנאלסור ןיא גנוריגער םעיוװָאס יד

 עלא טימ לאטיּפסָאה םעד ןעטַאטשסיוא טעװ .ר .ַא רעד ןוא לעמַאה ןיא

 זא ,ןעסייוו רימ רעבָא ,עמוס עשביה א ןעבָאה וצרעד ףרַאד'מ .םירישכמ

 זַא ,םייוו 'ז .ןעגנולקאוו ןופ טינ סייוו טפאשרעדילגטימ עגיזיר רעזנוא

 .עמוס עגיטיונ יד ןעפַאש ןעק יז
6 6 36 

 .ר .ַא ןופ .וקע .נעג וד סָאװ ,טיורב סנעבַאל טנעזיוט 10 ּוד ראפ

 -רעד זיא ,דנאלגנע-וינ ןיא רעבעוו עדנעקיירטס וד וצ טקישעגוצ טָאה

 עלַא ראפ קנַאד רעכילצרעה א רערהיפ-קיירטס יד ןופ ןערָאוװעג ןעטלַאה

 .ןעדרָא רעזנוא ןופ רעדילגטימ
 יש יש 5

 ףיוא ןעפורעגּפָא ןייפ ןוא ךיג יוזַא ךיז ןעבָאה סעשטנערב ערעזנוא

 ןענעק רימ וא ,סרעניימ עדנעקיורטס וד ראפ .זקע .נעג רעד ןופ ליּפַא םעד

 ןענייז געט עבילטע עטשרע וד ראפ .רעטנעויוט ןופ דנָאפ א ףיוא ןעפָאה

 .91,800 םורא סעשטנערב וד ןופ ןעמוקעגניירַא

 :עטימַאק ?אנַאשייקוידע רעד ןופ טרָאּפער ַא ןיא
 וצ ןָאשנעװנָאק רעד ןופ סולשַאב םעד טכארטַאבנא ןיא גידנעמענ,

 -וידע יד טָאה ,"דנַאלסור ראפ רעכיב ןעפַאש וצ טעמיטַאק , םעד ןעציטש

 ".ןעבאגסווא ערעזנוא ןופ רעכיב 9800 טגיליוװַאב עטימַאק לאנָאשווק
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 .1999 ,,טּפעס ,"דניירפ, ,לעיראטירע ןַא יא
 -מאק רעד וא ,ןענאמרעד וצ ןערעחפיוא טונ ךייא ןערָאט רימ ןוא

 -וַמסָאה : ן'ראפ טקרַאטשרַאּפ דנעטיידַאב טרעוו .זקע .געג רעד ןופ ןויּפ
 -רעגנוה רעשיסור ,?סַאוַאח; ,ףילער רעשידיא ,דנַאלסור-טעיווָאס ןוא לאט
 " ףנַאלסור ראפ ןויממאק רעכיב ,ףילער

 -יז רעד ףיוא ןעבענענּפָא טָאה ןיקסוג .ר סָאװ ,טכיראב א ןופ
 : 1999 ,ולוי גנאפנָא .ד .ב .ג ןופ גנוצ

 ןייק רימ ןעבָאה ,טמַא ןיא ןענווז רימ סָאװ ,טויצ רעצרוק רעד ראפ,
 -גווצעג א ןעגנאפעגנָא ןעבָאה רימ .ןערעקרעביא טגעקעג טינ גרעב
 -סור ראפ לאטיפסָאה .ר .ַא ןא ראפ ןוייּפמַאק א ,דנַאלסור ראפ ןויּפמאק
 -ברוד ןַאשנעװנַאק רעד ףיוא קעווצ םעד ראפ סקעט א זיא רעדיול .דנַאל
 םעד ראפ רעדלעג עגידרעטייו יוד ןעפרַאד רעבירעד ןוא ,ןעלאפעג
 ,רעדלעג וד ןופ .טנַאשווגָאד עגיליוויירפ ךרוד ןערעוו ןעפַאשעג דנָאּפ
 ןוא ,דנַאלסור ןיא ףילער םעד ראפ ןערָאוװעג טלעמאזעג ןענייז סָאװ
 םעד טיול ,"טרָא , ןופ רעהעטשרָאפ יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעבוא 986,000
 םעד וצ ןערָאװעג ןעבעגעגרעבוא זוא 90,000 .ןָאשנעװגַאק ןופ סולשַאב
 ןוא עװקסָאמ ןוא טאורַאסומָאק םעד וצ 98,000 :טאיראסומָאק ןעשודיא
 ,ןעסיוו לָאז ןעמ זא ,ליוו ךיא .וועיק ןיא טאוראסימָאק םעד וצ 0
 ,עטימָאק סרעװאוה ךרוד ןערָאװעג טקישעג זוא עצוטש עגיזָאד יד זַא
 .רפ ןופ גנַאלרַאפ ןעכילקירדסיוא םעד טימ ןָאטעג סָאד ןעבָאה רימ רעבָא
 ."טָאקועגדיא, םעד ןופ רעחעטשרָאפ רעד זוא רעכלעוו ,סעקשאר

 ןעבַאל טנעויוט 10 ןעבעגוצרעביא ןעסָאלשַאב טָאה ןאשנעוונַאק וד
 טנעזיוט 10 יד ןעבָאה רימ .דנאלגנע-וינ ןיא רעקוירטס יד ךאפ טיורב
 -עג רענעי ןיא ןעיירעקעב עוויטארעּפָאָאק יד ויב טלעטשַאב טיורב ןעבאל
 יד ןופ טַאר םעד טיול ןערָאװעג טלייטעגנווא זיא טיורב סָאד ןוא טנעג
 .רעוט עגיטרָא

 ןוא ךרוד טציא ןעבעל רימ ןעכלעוו ,םיזירק ןעשימָאנָאקע םעד ץַארט
 .ןעבעגעגפווא טינ רעדילגמומ עוינ ראפ ןויּפמאק םעד רימ ןעבָאה ,דנַאל
 .ר .א ן'ראפ רעדילגטומ טנעזיומ 100 ןעּפַאש וצ טצוא ןוא ןוופמאק רעד

 םורנערעפער רעד טָאה ?טָאיאה , םעד ראפ סקעט םעד ןעגעוו
 : טאטלוזער ןעדנעגלַאפ טכארבעג

 זעראװעג ןעבעגעגּפָא ןענייז ?אטרַאװק א טנעס 29 רַאּפ,
 ."ועמיטש 1,805 --- טנעס 18 רַאפ ; ןעמיטש 4

 ןעבעג ןענעק .ר .א ןופ ןהאפ ן'רעטנוא רעטיײברַא עשידיא זיולב
 טטװ ,,יז רשנ ;סָאיַאװ ן'ראפ רחָאי א ראלשד דנעזיוט 80 רעביא
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 ,ערעפסָאמטַא ןַא ןיא ןעראװעג ןעניוצרע ןוא טעװעדַאהעג ןענייז

 -לעה ,ןעבעג זומ ןעמ זַא ,להיפעג רעד טשרעהעג טָאה סע ואוו

 םנעקעג סָאר ןעבַאה ,דנַאה רעלופ רעד טימ ןעציטש ,ןעפ

 -םיירב ַאזַא ןעזייוונַא טינ ןעק עיצַאזינַאגרַא רעדנַא ןייק .זהָאט

 ךָאנ ייברעד ףרַאדַאב ןעמ .עציטש עניטנעהנעפַא ןוא עגיצרַאה

 ןופ רהַאי ַא ןעװעג זיא 1999 רחאי סָאד ןא ,ןעניז ןיא ןעבָאה

 ויא רעבמעמ גניר רעטיײברַא ןַא .טײקניזַאלסטײברַא ןופ ,קעלס

 .ןעבעג ןוא ךיז ןופ ןערַאּפשוצּפַא טניואוועג רעבַא

 זעבלעזמעד ןיא ןענייז ,םודנערעפער ןופ ןיוש ןעסייוו רימ יו

 בינייװעגיא ןעגנורעדנע עגינייא זעראוועג טכַאמענ (1922) רהָאי

 -עהעג זיא טיפנעבדןעקנַארק יד :ונייחד .עיצאזינַאנרַא רעד ןיא

 ןעטייהקנַארק עכילנהעוועג ראפ ראלאד 8 ףיוא 6 ןופ ןערָאװעג טרעכ

 עשינַארכ רַאפ ראלַאד 4 ףיוא 3 ןופ ןוא ,דהָאי ועטשרע םעד רַאפ

 .רהַאי ןעטירד ןוא ןעמייווצ םעד רַאפ ןעטייהקנַארק

 יד םעדנירגעג "דעטיימאנלאמא, יד טָאה רהָאי םעד ןיא

 .ןאשיירַאּפרַאק ?אירטסאדנוא רענַאקירעמא-שיסור

 ןַא ןעמהענ וצ טגאזטנע ריז טָאה עטימַאק .וקֵע ,צַאנ יד

 ןערָאװעג ןעבעגעג ןענייז םיטשּפ ענעדישראפ .םעד ןיא ל?ייטנא

 .ןעויטַאמ ערהיא רעביא

 -ַאב רהיא ןיא טגַאז ןיילַא עטימאק .זקע .צַאנ יד סאו טָא

 רעד וצ גנולעטש רחיא רעביא (98 ,"דניירפ, רעמונייאמ) טכיד

 .ןאשיירַאּפרַאק ?אידטסָאדניא רענַאקירעמַא-שיסור

 -סנוא ןעגייז רימ ןעו ,גניטימ ןעטשרע םעד ויַב ,ינוו טַאנָאמ ןוא ,

 ךעמוומָאגלאמא רעד ןופ רעטערטרַאפ א ןעמוקעג זוא ,ןערָאװעג טרילָאט

 לָאז וויטוקעזקע עלאנָאוצַאנ וד זא ,גנַא רַאפ א טימ םרעקרָאוװ גניהטָאלק

 ןוֿפ טנעדיזערט ,ןאמליה וכדיס ןעכלעוו ווב ,גניטימ ןעלעוצעּפס א ןעבָאה

 גנורהעלקרע עוונעג א ןעבעג ןוא דנעועוונא ןויז טעוו דעטיימָאגלאמא רעד

 "וורָאּפרַאק לעירטסָאדנוא רעגאקירעמַא-שיסור רעד ןופ ןאלּפ םעד ןעגעוו

 ןעבָאה ריט .ןעבעל ןיא גנורהיפברוד רעכולגעמ ןייז ןעגעוו ןוא ,ןָאש

 רעד ןופ טנעדיוערּפ םוצ ףירב א ןעבירשעג ןוא טייד ַאזַא טמיטשַאב ןרעג

 "-ע טומ ,םוּפָא לארעגעג רעזנוא טָאה ףיוב םעד ףיוא .דעטיימַאגלאטא

 .רפ ןופ רעפטנע ןא ןעטלאהרע ,גניטימ ןעטמיטשַאב םעד ראפ געט עכול

 טינ טעוו רע לייוו ,ןעמוק םינ גניטימ םעד וצ ןעק רע זַא ,ןאמליה ינדוס

 םופָא לארענעג רעזנוא םָאה םורא טייצ רעצרוק א ןיא .טָאטש ןיא ןייז

 .ןַאלּפ ןעויד ןעגעוו סטעלפיל עטקורדעג ןעטלאהרע

 ,ןעםוקעג טינ גניטימ םעד וצ ווא ןאמליח ינדוס דנוורפ ווו ייזַא
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 -נווא עגוטווג וד טאהעג טיג ץלא ךָאנ לעיציּפָא ןעבָאה רימ יו יוזַא ןוא
 ףימ ןוא ןעפָא ןעבולבעג ונוא ראפ עגַארפ וד ןוא ,םעד ןעגעוו ןעטויהלעצ
 .םעד ןעגעוו גנולעטש ןויק ןעמונעגנָא טינ ןעבָאה

 וצ וןיסַאפ ןעבולבעג ןעניוז ריֿט םוראוו ,רעבָא ,עכַאזרוא-טּפווה וד
 -לַאפ טומ טנעכערעג ךיז ןעגָאה רימ לויוו ,ראפרעד זיא ,גנוגעװַאב רעד
 -וא רענאקירעמא יד ןעוו ,ןערהָאי עגודרעהירפ וד ןיא :טקאפ ןעדנעג
 ןופ ןאלב א ןעניז ןיא טאהעג טָאה טפאשרעטיוברא עטריזונַאגרָא עשיד
 -עװַאב רעד ןופ ןעלוימ עלא רעכלעוו ןיא ,טויקגוטעט רעכילטפַאשלעזעג
 -וקנעמַאווצ ךיז רעהירפ ןעמ טגעלפ ,טרוסערעטנוארַאפ ןייז ןעלָאז גנוג
 -םיורַא לָאז ןַאלּפ רעד ואוו ,ץנערעפנַאק רעכילטּפַאשנוומעג א ףיוא ןעמ
 רעד ןופ טַאטלוזער רעד סלא טייקכולטנעפע רעד ןיא ןערעוו ןעגָארטעג
 .סעוצַאזיגַאגרָארעטייברא עלא ןופ שונדנעטשרַאפ רעכילטפַאשניימעג

 יד .םאנסווא ןא ןערָאװעג טכַאמעג ,רעדוול ,זוא לאפ םעד ןיא
 "ףַאעגסיוא ןוילא ןאלפ ןעזיד טָאה סרעקרָאװ גניהטָאלק דעטיימָאגלאמא
 -ַאב רעד ןופ ןעלייט ערעדנא יוד טומ רעהורפ ךיז גידנעטַארַאב טינ ,טויב
 -ונעגפיוא ןַאלּפ םעד טָאה ןָאשנעװנָאק רעייז ןעוו ,רעטעּפש ןוא .גנוגעוו
 יד גידנערורָאּפרַאקנוא ,ןיילא טייברַא יד טצעזעגטרָאפ ייז ןעבָאה ,ןעמ
 -ונַאגרָא ןווא ןופ זיולב רעטערטרַאפ ןופ ןעמענ יד ףיוא טפַאשלעזעג
 יד ןעריזינַאגרָא םווב יוס זא ,סע טסווה רעטרעוו ערעדנא םימ .עיצַאז
 רעד ןופ ןַאלּפ ןעלעגיגירַא םעד ןעטייברַאסיוא םווב ויס ,טפאשרעפרעק
 -אב רעטויברַא רעד ןופ ןעגייווצ עגירעביא לא ןענויז ,גנומהענרעטנוא
 -לעזא רעטנוא .טכארטַאבנא ןיא ןערָאװעג ןעמונעג טוג ןומולחל גנוגעוו
 ןופ גנוטלאוורַאפ עלאנָאוצַאנ וד ,רימ זַא ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןעדנעטשמוא עכ
 ןעפור ןוא גנוגעװַאב רעד ןָא ךיז ןעסולשנָא טנעקעג טינ ןעבָאה ,.ר .8א
 -רעק רעד ןופ טייברַא רעד ןיא ךיו ןעגולויטַאב וצ סעשטנערב ערעזנוא
 , .טפאשרעּפ

 רעד ןוא וויטוקעזקע עלאנָאוצַאג וד זא ,ןעגָאז וצ גורעבוא זיא סע
 -טפַאשלעזעג רעדעי ןוא טגולויטאב גודנעטש ךיז טָאה ,עצנַאג סלַא ,.ר .ַא
 טָאה סע ןעוו ,טייקגיטעט-ףילער רעדעו ןיא ןוא גנומהענרעטנוא רעכיל
 -נָאהעג רעבָא ךיו טָאה סע ןעוו .דנַאלסור ןעפלעה וצ טלעדנַאהעג ךיז
 -טעזעגילעורטסודגוא ןא טגָארט סָאװ ,גנומחענרעטנוא ןא ןעגעוו טלעד
 ןעטייחלעצנווא ןיא ןענייז רענעלּפ סנעמעוו ןוא ,רעטקַארַאב ןעכולטפַאש
 -ַאב טינ שילַארָאֿט טלחיפעג ךיו רימ ןעבָאה ,טנַאקַאב ןעוועג טינ זנוא
 -ניא וצ רעדילגטימ ןוא םעשטנערב ערעזנוא ןערידנעמַאקער וצ טגיטכער
 " ןטשוורָאּפרַאפ רעד ןיא טלעג ןעטסעוו

 וא ןופ גנאסנא רעד ןערטרעג םכטסענ זית 1999 רחמי עדנע טי לי 5 סי יה א = א ל5 4 ײ 6 גיד :
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 רַאּפ ַא טבערטשעג ןיוש טָאה ןעמ רעכלעוו וצ ,עיצוטיטסניא

 ,.דנַאנַאכַאנ רהָאי גילדנהעצ

 םעיינ ַא ךרוד) טנעמאדנופ רעד ןערָאװעג טגיילעג זיא סע

 ,רעדילגטימ עטלַא רַאפ םייח ַא ןופ (דנַאפ

 -טימ יד ןעבַאה 1922 רהָאי ם'נופ לאטרַאוװק ןעטצע? ןיא

 ן'רַאפ לאטרַאװק ַא טנעס ףניפ ןעלהַאצ וצ ןעננַאפעגנַא רעדילנ

 ."דנַאפ שזדייא דלא,

 "רַא ןיא אטאד ַא ןייז טרּפ םעד ןיא טעוװ 1922 רהָאי סָאד

 רעד ןעהַאװעגנ טניילעג זיא סע ןעוו ,1907 יו ױזַא ,גניר רעטייב

 .םוירַאטינַאס ן'רַאפ טנעמַאדנופ רעטשרע

 טימ קירוצ ןעגנַאגענ 1922 רחָאי ןיא זיא טפַאשרעדילנטימ יד

 הבס יד ןיא ןעײרעקנַאצ עכילרעניא יד ץוח א .דנעזיוט רַאּפ ַא

 רעדילגטימ עיינ להָאצ יד .ענַאל עשימָאנַאקע עטכעלש יד ןעוועג

 -עג להַאצ יד ןוא דילנהעוועג יו רענעלק ןעוועג לענַאיצרַאּפָארּפ זיא

 ןיא טיציפעד ַא זעוועג זיא טַאטלוזער רעד .רערהעמ --- ענעכַארטש

 , .רעדילנטימ

 םעד ףיֹוא טכירַאב ןייז ןיא ,רעטעוקעפסי-לַארענעג ,זיקסַאב .י

 -עד ,.ד .ב .נ רעד ןופ רהַאפנעמַאזוצ ןעכילרהעי-בלאה ןעטייווצ

 ;טנַאזעג טָאה ,1922 ,רעבמעצ

 םעד ראפ רעדילגטימ ןופ להָאצ יד זא ,ןעטכיראב ךיא זומ רעדייל

 ןעבָאה ,1921 ,רעבמעצעד עדנע םִא .רענעלק ןערָאװעג זיא 9 רהָאי

 -עג ויא ,1022 ,רעבמעצעד עדנע םא ןוא רעדילגטימ 88,106 טאהעג רימ

 .רעדילגטימ 9,810 ןופ טסולרַאפ א ,80,706 רעדילגטימ ןופ להָאצ יד ןעוו

 ןוא 19,015 ןעוועג זיא עטעטייטסניאיר ןוא סרעבמעמ עיינ ןופ להָאצ יוד

 -וצ ןענייז עכלעוו ,20 יד טימ ןעמַאזוצ ,17,836 םרעבמעמ ענעכַארטשעג

 ,545 ןוא טרינגיזער ןעבָאה עכלעוו ,114 יד ןוא ןערָאװעג ןעזיוועגקיר

 םעד ןיא ;,0 ןופ טסולרַאפ םעד סע טכַאמ ,ןעברָאטשעג ןענייז עכלעוו

 יד גידלוש ןענייז ,טרענעלקרַאפ ךיז טָאה ּפישרעבמעמ רעזנוא סָאװ ,טקַאּפ

 -וַאפ ךיז טָאה סעלא .ךיו ןעניפעג רימ עכלעוו רעטנוא ןעדנעטשמוא

 -ָאקע יד ,ןעיירעסייר עבילרעניא וד ,טייברא רעזנוא ןערעטש וצ טגינייא

 -עג יד ןופ עטעקנַא ןַא טכַאמעג ןעבָאה רימ .וװ .זַא .א עגַאל עשימָאנ

 ּוא ןעזיװעגסיורַא ךיז טָאה סרעפטנע יד ןופ ןוא סרעבמעמ ענעכַארטש

 -עג ךַאמ ַא ןעבָאה ייז ,ןעיירעסייר יד ןופ דעימ ןעניוז רעדילגטימ עליפ

 ".ןעכוורטש טוָאלעג ךיז ןוא .ר .ַא ןעצנַאג ן'פיוא טנַאה ן'טימ ןָאט

 ןא ןעוועג 1922 רהאי עדנע זיא ,רעבָא ,ענַאל עלעיצנאניפ יד

 .עטנעכייצעגּפיױא
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 סָאװ ,עיצַאנעלעד .ר .ַא רעד טימ טנעדיצניא רעד
 ."נַאלסור ןיא ןערָאװעג ןעזָאלעגנירַא טינ זיא

 ןעמונעגרעטנוא ךיז גניר רעטייברַא רעד טאה ,ןעטייוו רימ יו
 נניר רעטייברא רעד ."דנַאלסור ןיא לאטיּפסאהפ ַא ןענדרַאוצנייא
 וצ ,"ץיירק-ןעטיורפ ןעשיסור םעד ןופ ןעדאלעגנייא ןעראוועג זיא
 ,לאטיּפסָאה םעד ןופ ןייטשדנורג םעד ןעגייל םייב ןעטַארטרַאפ זייז
 .פעמָאה ןיא ןערעוו טנעפעעג טלָאזעג טָאה סאוו

 ַא ןעבעגוצרעביא ,דנאלסור ןייק ןעדהַאּפ וצ ןעטַאנעלעד סלַא
 -ישראפ סגעוונייא-ראפ ןעפיוקוצנייא ןוא גניר רעטייברא ןופ סורג

 גרעבנייוו .י ןעראוועג טלחעוורע ןענייז ,םירישכמ-לאטיּפסַאה ענעד

 ןייק ןילרעב ןיא ןענַארקעג טינ רעבָא ייז ןעבָאה .ןיקסונ ,ר ןוא
 סיפא-לארענעג רעד םגה ,דנאלסור זיא ןעמוקוצניירַא שינביולרע

 ןַא ןענַארקעג ןערהַאפענּפָא ןיא עיצאנעלעד יד רַאפעב ךַאנ טָאה

 זענייז סעיזיוו יד זַא ,ץיירק-שטיור ןעשיסור ןופ גנודלעמ עלעיציפַא
 .ןילרעב ןיא ניטראפ

 םעד רעטיירב ןוא רעפיט טכַאמעג ךָאנ טָאה נגוריסַאּפ יד
 .טנַארפ "ןעקניל , םעד ןוא "ןעטכער, םעד ןעשיווצ םוהת

 .וקע .צַאנ רעד ןופ גנוציז רעכילטַאנָאמ רעלענער רעד ףיוא

 זופ טפירשוצ ַא ןערָאװעגנ ןעזעלענרַאפ זיא ,1923 ,ץרעמ ,עטימַאק

 :ךיז טנעייל ףעירב רעד .,ןילרעב ןיא יסַאבמע רעשיסור רעד

 .1998 ,ראורבעפ ןעט90 םעד ,ןילרעב

 ,הרעבנייוו ןוא ןיקסוג,

 ,קרָאו- יג ןוא ,.ר .ַא ןופ רעטערטרַאפ

 -עג ןעטלַאהרע זוא ןילרעב ןופ ןערהָאפּפָא רעווא ךָאנ געמ ייווצ

 -וצ סָאד זא ,ןעסיוו זנוא גידנעזָאל ,עװקסָאמ ןופ עמארגעלעמ א ןערַאװ

 ףיוא ןערָאװעג ןעבעגעג רעהירפ ךווא זיא סָאװ ,סינביולרע יד ןעהיצקיר

 רעגירעיורט א בולוצ ןעפוקעגסיורַא זוא ,דנַאלסור ןיא ןערוהַאפוצנוירַא

 ןעגודלושטנע וצ ךוז טגארטפיואַאב זנוא טָאה ןעמ .סונדנעטשראפסימ

 "םוורַא ךווא ראפ ןענייז סָאװ ,ןעמייקכולמענעגנאנוא יד ראפ ךווא ראפ

 טנופעג רהוא זַא ,טקנעדעג בָאה ךיא .ןעדנעטשמוא עויד בילוצ ןעמוקעג

 וצ ןעלטימ עלא טימ טריבורפעג בָאה ךיא ןוא אּפָארייא ןיא ךָאנ ךיז

 טביילב טנייה .ןעגנולעג טונ םסָאד ןוא רומ רָאנ ,סערדַא רעייא ןעגירק

 ןעגעוו ןעסיוו ןעזָאל ךייא יו ,ןָאט וצ ךַאז רעדנא ןייק רעביא רַאנ רימ

 -אב ןייט ןעקורדסווא ךילגעורעפ ריס ןופ ןוא ןעטנאמרעדנעביוא םעד

 .םרוסֲאֹפ טָאה םע סָאװ ,םעד ןעגעוו ןעדעיוד



 הנור רעטייברא ןופ עטכישעג יד 00

 ןופ טעטימָאק לארטנעצ רעד טעוו ,טנַאקַאב זיא רימ ליפיוו ףיוא

 -העפ יד ןערעסעבוצסיוא ךוזראפ ןעדעי ןעכאמ ץיירק ןעטיור ןעשיסור

 -ראפסומ רעגירעיורט רעד בילוצ ןעמוקעגסיורא ןענייז עכלעוו ,ןערעל

 ,םינדנעטש

 ",וקסווָאדָארב ,םורג ןעש'ובה טימ

 ץיירק ןעטיור ןעשיסור ןופ רעטערטראפ רעד ,יקסווָארכוד .רד

 וצ עטימָאט .זקע .צאנ רעד ןופ נניטימ םעד וצ ןעראוועג ןעפורענ זיא

 טינ עיצאנעלעד .ר .א יד טָאה'מ סאווראפ גנורהעלקרע ןא ןעבעג

 .דנאלסור טעװַאס ןיא ןעזאלעגניירא

 "דניירפ?) .טָאק .זקע .צאנ רעד ןופ ןעלָאקַאטַארּפ יד סָאװ טָא

 :טנערעצניא םעד ןעגעוו רעביא ןעביג (58 ,יַאמ

 טקישעג זוא עבלעװ ,עיצאגעלעד רעזנוא טימ גנודניבראפ ןיא,

 -סָאה א ןופ גנוטאטשסיוא רעד ןעגעוו ןַאלּפ םעד ןעריפוצכרוד ןערָאװעג

 ןופ רעטערמראפ רעד ,יקסווָארבוד .רד טרהעלקרע ,לעמָאה ןיא לאטיּפ

 :סעדנעגלָאפ ,אקירעמא ןוא ץיירק ןעטיור ןעשיסור

 ןוא ןיקסוג טָאה ןעמ זא ,ןערָאװעג טנַאקַאב זיא'ם יוו םעדכָאנ ,

 ,דנַאלסור ןיא ןעוָאלעגנירַא טינ .ר .ַא ןופ ןעטאגעלעד יד ,ן'גרעבנייוו

 -םווא ןילרעב ןיא ןערהָאפעג ,םעד בילוצ ךילכעוטּפיוה טעמב ,ךוא ןיב

 טסכעה ןוב ךיא .טנעדיצניא ןעצנַאג םעד ןופ עכאזרוא יד ןענופעגוצ

 עגירעיורט יד זא ,ךייא ךרוד .ר .ַא ןעצנַאג םעד ןערימרָאפניא וצ ןעדירפוצ

 ".ןערעוו ּפעטכולשעג ךילדנע טעוו סינדנעטשרַאפסוט

 "קעס רעד ,יקסוואדָארב סָאװ ,ףירב ןעדנעגלָאפ רעביא ךיוא טיג רע

 ןיא טריסערדא םהוא וצ טָאה ,טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןופ רעטער

 :טיוהנעגעלעגנַא רעד טומ גנודנובראפ

 .1928 ,0 ץרעמ ,ןילרעב

 יץיורק ןעטיור ןעשיפור ןופ רעהעטשרַאפ ,

 .יקסווָארבוד רבח

 : רבה רערעייט

 ןופ ןעטַאגעלעד יד זא ,ןעסיוו ךייא ךיא זָאל ,עגארפנָא רעווא ףיוא

 זנוא ויב ןעגירק ,ךיז טהעטשרַאפ ,ןעלעוו ,גרעבנייוו ןוא ןיקסוג ,.ר -ַא

 וד זיא ,טרעלקרע ןיוש ךיוא בָאה ךיא יו ,לייוו יעוווו א טייצ רעדעי וצ

 רָאװעג ןעגיוצעגקירוצ ,דנַאלסור ןיא ןערהָאפוצניירא ויז ראפ םינביולרע

 ויא טנעדיצנוא רעצנאג רעד .סינדנעטשראפסומ רעגירעוורט א ךרוד ןער

 "גירעווש יד בילוצ רָאנ .ןערָאװעג טכַאמעג רָאלק טייצ רעבלעז רעד וצ

 יד רימ ןעבָאה ,עװקסָאמ טימ גנודניבראפ ןיא ךיז ןעלעטש וצ ןעטייק



 01 גור רעטייברא ןופ עטכושעג וד

 גרעבנייוו ןוא ןיקסוג ווו ,םעדכַאנ ןווש ןעגָארקעג גנודלעמ עדנעפערטַאב
 ,אקורעמא ןייק ןערהָאפעגקעװא ןענייז

 . .א ןופ ןעטאגעלעד וד לַאפ ןוא זא ,ךיוא ךיז ןעטכולּפרַאפ רימ
 ןערהופסווא ןעפלעה וצ ץלא טומ ווו ,רעהא ןערהָאּפוצ ןעמוק ןעלעוו
 -עט ןופ ןעפיוקנווא םעד ןוא ןוומעגלא ןוא יז ןעפלעה ,ןָאיסימ רעייז
 .לאטוּפטַאה םעד ראפ גנוטַאטשסווא רעד ןופ ןוא ןעטנעמאקיד

 "קסװַאדַארפ ,םורג ןעש'ובה טימ

 ;מנָאז !קסווָארבוד .רד

 גרעבנייו ןוא ןיטסוג זא ,ןעדלָאמעג ןעבַאה ןעגנוטווצ וד ןעו,
 ןילרעב ןיא טגערלעגנָא ךיא בָאה ,דנַאלסור ןוא טוָאלעגנוורא טיג ןערעוו
 "נורא או עיצארמסוגומדא רעוואוה ןופ רעטערטרַאפ טָאה ןעמ םוראוו
 םָאה ךוא .טינ ץוצַאוונַאגרָא רעטייברַא ןא ןופ רעטערטראפ ןוא טזָאלעג
 "עג ווא ס סָאװ ,תוץמ רעד וא ,ןהעו ןצ םכולפ ןוומ זוא'ס וא ,טלהופעג
 .ןערעוו טרעסעבעגסווא זומ עוצַאגעלעד .ר .8 רעד עגונב ןערָאװעג טכַאמ
 -ןצנוירֲא םינביולרע וד וא ,ןהעז ןצ אכָארווא ןוא ןערהָאפעג ןוב ךיא
 םוצ .ןערעװ ןעבעגעג עוצַאגעלעד רעווא ראפ לָאז דנַאלטור ןיא ןערהָאפ
 ףָאנ ,ןעגנאלק טוָאלעגטוורא ןעווורק עכנאמ ןוא ןעמ טָאה ,ןערעיודַאב
 םעוו ןעמ זא ,אקורעפַא ןופ ןערהָאּפענסוורַא ןעגויז ןעטאגעלעד וד רעדווא
 רעד םולוצ ןוא םעד בולוצ עקאט טָא .ןעזָאלנוורַא טונ דנַאלסור ןיא ייז
 -אגעלעד עבלעז יד ןעפראד ,ןיימעגלא ןיא .ר .ַא ןוֿפ עוצַאטוּפער רעטוג
 " ףגַאלטור ןיא ןערהָאפ לָאמַאכָאג ןעז

 "בוא ראפ עזיוו וד וא ,סוילו ?קסװָארבוד .רד וצ טגערפ ףלואוו .רפ
 -םיורא םינ ויז טָאה ןעמ רָאנ ,ןולרעב ןוא ןעועג זיא ןעטַאגעלעד ערעז
 .ןעבעגעג

 ןטרעפטנע יקסוװָארבוד .רד

 "טוט רענירעוורפ א םולוצ ןערָאװעג טרולונא רעדוול זוא עזיוו יד,
 " ףױיטַאפ טָאה סָאד סָאװ ,ןערעוודאב וצ רעכוז זוא'ס .םונדנעטשרַאפ

 וד וא ,טנאקַאב זוא יקסוָארבוד .רד וצ ,רעדיוו טגערפ ףלואוו .רפ
 ןעויורק עטיוועג ןופ םולפגווא םעד קנַאד א ןערָאװעג טםרולונא זיא עזיוו
 .אקירעמא ןוא

 :טרעפטנע יקסווָארבוד .רד

 ישפמנע םיכ טנעטָאמ םעד יוב ןעק ךיא זא ,ךָאד טהעטשרַאּפ רהיא,
 ,ףאני מיל זא ,ןעכע2רעכוא וווקמ ךווא ?ו0 ךיא .עגארפ רעד ףיוא ןער 2: יי {2 4 ש 6 : ,



 גניר רעטייברא ןופ עטכישעג וד 802

 ןופ דילגטימ א ךיוא זיא ,סעזיוו עלא ןעביירשרעטנוא ףרַאד רעכלעוו

 טריסערעטניארַאפ ןעוועפ ּרעבכיז זיא רע ןוא ,ץיירק ןעטיור ןעשיסור םעד

 ןעכילקריוורַאפ וצ עיצַאגעלעד .ר .ַא רעד ןופ ןָאוסימ יד ןא ,ןהעז וצ

 יד רעבָא ןעו .ןערעוו טרהיפעגסיוא לָאז ,לאטיּפסָאה ןעגעוו ןַאלּפ םעד

 -ווועג א ךרוד ןעוועג ךילנוושראוו סָאד זיא ,ןערָאװעג טרילונא זיא עזיוו

 *.סולפנייא ןעס

 -"ראפ םעד טפוורגאב רע וצ ,ן'יקסווָארבוד .רד טגערפ סטרעבָאר .רפ

 ףיוא ןערָאװעג טעדנעווראפ זיא'ס סָאװ ,עיגרענע ןוא תוחכ ןופ טסול

 ןעגווצַאב טסנרע ץנַאג ךיו ןעמ טָאה זנוא ייב זא ,סייוו רע יצ ,ןינע םעד

 -רעטנוא רעד ראפ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאוװ ,ןעבַאגסיוא וד וצ

 : .םעד ןעגעוו טקנעד רע סָאװ ןוא ,גנומהענ

 ןיקסוג ןעוו זא ,ןעסיוו געמ יקסווָארבוד .רד זא ,טגָאז גרעבנייוו .רפ

 רָארקעג רַאונאי ןעט9 םעד ייז ןעבָאה ,ןילרעב ןיא ןעוועג ןענייז רע ןוא

  ראפ וא עויוו יד זא ,לעבייק א קרָאונ ןיא סיפָא לארענעשזוד ןופ ןעג

 ןעגָארקעג ךיוא ייז ןעבָאה גָאש ןעבלעז םעד .ןילרעב ןיא ןארַאפ ייז

 ראפ זיא עזיוו יד זא ,דנַאלסור ןופ ן'ווָאקָאטשָאנסַארק ןופ םַארגעלעמ א

 רעשיסור רעד ןיא טגערפעגנָא ךיילג ןעבָאה ייז .ןערָאװעג טיינַאב יז

 "עג ייז טָאה ןעמ ןוא ,עזיוו א יויז ראפ ןאראפ זיא'ס יצ ,טפַאשדנַאזעג

 רעד ןיא ןעגנַאגעג ךילנעזרעּפ דלַאב ןענייז ויז .ָאו זא ,טרעפטנע

 ךָאנ ןעבָאה ויז וא ,טגָאזעג טרָאד ייז טָאה ןעמ ןוא וסאבמע רעשיסור

 ןעוו זא ,לָאמַאכָאנ טנַאמרעד גרעבנייוו .רפ .ןעטלַאהרע טינ עויוו יד

 -טיויוו רעייז טקישעגניירא גָאט ןעסיוועג א טָאה עיצַאגעלעד רעזנוא

 ןיא יסַאבמע רעשיסור רעד ןופ רעטערקעס םעד ,ן'יקסווָאדָארב וצ דרַאק

 ,טונומ ןייא ףיוא ןעזָאלניירא ויז לָאז ןעמ וא ,ןעמעבעג ןוא ,ןילרעב

 .ןעקנָאשעג טונ טייקמַאזקרעמפווא ליפ ווזא וליפא ייז יקסווָאדָארב טָאה

 -כילדנוירפ סָאװטע ןעגייצסיורא ןעוועג ייז לָאז ןעמ ןעוו זא ,טגָאז רע

 רעצנַאג רעד וצ סערעטניא לעסיבא ןעזיוועג ייז טלָאװ ןעמ ןעוו ,טייק

 ויב ןעטרַאװ וצ געט עכילטע ךָאנ ןעבילבראפ ייז ןעטלָאװ ,גנומהענרעטנוא

 ייז ןעוו ,רעבָא ןעדנעטשמוא יד רעטנוא .ןערעוו טיינַאב טעוו עזיוו יד

 טעװ עויוו וד ביוא זא ,זקע .צאנ רעד ןופ לעבייק יד ןעגָארקעג ןעבָאה

 ,ןערעקמוא ךיז ייז ןעלָאז ,געט 10 ןופ ףיולראפ ןיא ןערעוו טיינאב טינ

 ןעוו ,גנורעטכיולראפ א ךאפנויא ווז ראפ זיא'ס זא ,טלהיפעג ויז ןעבָאה

 .ןילרעב ןופ ןערהָאפקעװא טנעקעג ןעבָאה ייז

 :ן'יקסווָארבוד ייב טגערפ ןיקסאב .רפ

 ןערָאװעג ןעטלאהרע ןענייז ראונאי ןעט9 םעד סָאװ ,סע טמוק יוו,
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 -ךוא , ןופ םסיּפָא םעד ןוא ,סופָא ס'וקסווָארבוד ןיא דנַאלסור ןֹופ סלעבייק

 -סטָאדנוא רענאקירעמַא רעשיסור רעד ןופ םיּפַא םעד ןוא ךווא ,"םָאקועג

 טוינַאב עיצַאגעלעד רעזנוא ראפ זיא עזיוו וד זא ,ןַאשיוירַאּפרַאק לעירט

 םינ העידי יד לָאו ןילרעב ןיא טפַאשדנאועג עשיסור וד ןוא ,ןערָאוװעג

 -ווא יד ןעסיוו טוָאלעג דנַאלסור ןופ טָאה ןעמ ביוא .ןעגָארקעג ןעבָאה

 רעד ןעסיוו טוָאלעג רעכיז ךָאד ייז ןעבָאה ,ןעטפאשרעפרעק עטנאמרעדנעב

 ?ץוווו וד ןעגירק טפרַאדַאב טָאה עוצַאגעלעד וד ואוו ,וסָאבמע רענילרעב

 ןענעק וצ ודכ ,רעפטנע ןעוויטיניפעד א ןעבָאה ףרַאד .וקע .צַאנ וד

 "ר .ַא ןופ טפאשרעדילגטימ רעטיירב רעד וצ גנורעלקרע ןא ןעבעג

 :טרעפטנע יקסוװָארבוד .רד

 ןעגנוניימ ערעונוא ןעבָאה ןענעק ,ןענַאזרעּפ ענלעצנויא סלא ,רימ,

 ךרוד ,טציא ףרַאד .ר .ַא רעד וא ,רעבָא קנעד ךיא .טנעדיצניא םעד ןעגעוו

 -עג טנעדוצנוא ןעצנַאג םעד בילוצ ווא סָאװ ,עיצַאוטיס רעש:טילָאּפ רעד

 רעשיסור רעד ןופ רעפטנע ןעלעוציּפָא םעד ןעמהעננָא ,ןערָאוװעג ןעפַאש

 ".ןילרעב ןיא יסַאבמע

 ,גניטימ םענעי ןופ רעדנעציזרַאפ ןעוועג זוא רעכלעוו ,סטרעבָאר .רפ

 יד ןעבעג וצ ךילנעורעפ ןעמוק ראפ ן'יקסווָארבוד .רד טקנאדַאב טָאה

 .גנורעלקרע ןוא עיצַאמרָאפנוא

 ,גנורהעלקרע ןא טזָאלענטיױרא רעטעּפש טָאה .םָאק .זקע .צאנ יד

 -קַאפ ,ןעטייהלעצנייא עלא ןערָאװעג ןעבעגענרעביא זיא'ס ואוו

 ןעבאה סָאװ ,ןעטנעמוקַאד ןוא ףעירב ןופ סעיּפָאק ךיוא ןוא ןעט

 .טנעדיצניא ןעניזָאד םעד טימ תוכייש א טאהעג

 "סטרעוורָאפ , ןיא ןעראוועג טכילטנעפעראפ זיא גנורחעלקרע יד
 .('(8 ?ירּפא) "דניירפ, ןיא זוא

 טימ גנורהעלקרע רהיא ןעסַאלשעג טָאה .מָאק .זקע .צאנ יד

 : רעטרעוו עדנעגלַאפ

 {ר .א םעד ןענעג ןערָאװעג ןעגנַאגאב ןיא טאהמ עניוש ןייק טינ

 רעזנוא .ןעריצָאװַארּפ ןעוָאל טינ טקַא ןעזיד ןופ ךיז ןעלעוו רימ רעבָא

 ןוא עטסעב יד ןעביולב טעוו ןעסַאמ עשוסור עדנעדיול וד וצ גנוהיצאב

 רגַטה עכילרעדירב א ןעקערטשסיוא רעמיא ןעלעוו רוס .עטסכילדנוירפ

 רעהירפ וא ,ןעפָאה רומ ןוא .דנַאלסור ןופ םירעיוּפ ןוא רעטייברא יד וצ

 ערעייז ןעגייז סע רעוו ,ןהעזנויא ןעסַאט עשיסור יד ןעלעוו רעטעּפש רעדָא

 ןוא רעצושַאכ ענורטש'רטולס ערעייז ןעניוז סע רעוו ןוא דנוירפ ע'תמא

 .םיאבנ עשלַאפ ערעייז
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 .1923 ןופ גנוציז ןאשנעוונַאק עלעיצעפס יד

 סע זַא ,ןעסַאלשַאב םודנערעפער רעד טָאה ,ןעסייוו רימ יו

 זיולב לָאז סע זַא ;1998 זיב סנאשנעוונַאק ןייק ןייז טינ ןעלאז

 טַאגעלעד 1 וצ ,סטייטס יד ןופ רעטערטרַאפ יד ןופ גנוציז א ןייז

 ןעגיטעטשַאב וצ עבַאגפיוא יד ןעכַאה לָאז סָאװ ,טייטס ןעדעי זוה

 .גנוטלַאװרַאפ רעדנעמוק רעד רעביא םודנערעפער ןופ טַאטלוזער םעד

 ,1928 ,יַאמ ןעט17 םעד ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא גנוציז ַאזַא

 192071922 רַאפ עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ

 עטימאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד

 רעטערקעס לארענעשוד ,ןיקסאב .ו

 .קעס גנידרָאקער ,רעטבילעג .פ

 רעזייווזא לעגיל ,ןָאדנַאל ריאמ

 ראטקאדער ,ןילייב .ב .ו

 ןאמרעשט ,ןיקסוג , +-

 ןאמרעשט-סייוו ,סטרעבָאר

 רערושזערט ,ןאמהמָאר .ל

.{ 

 : עטימאק לאנַאשייקוידע :עטימַאק םויראטינאס

 : עטימַאק סנַאיצַאזינאגרַא

 ןייּפ סקאמ ווטשא .' 83

 ןונאב .נ ןאמהטָאר .?

 ןיגרוב .ה ןיקסוג .ר

 ןאמשיפ .ו ןידלעז .א

 ץיווָאקשרעה .א קונדַאּפ .ו

 : עטימַאק סיפָא

 ןַאמהטָאר .ו ןייטשרעניד .?ל

 ןאמיורפ .נ גרעבנייוו .ו

 ףָאדיוװיד .מ ףלואוו .ב

 ןויטשדלָאג .נ ןאטיוועל .ב

 רַאלקס .,ּו סטרעבָאר .ו

 : עטימאק סנעווירג + עטימָאק טיּפענעב

 קאלב .ר ןאמרעב .ל

 ןאמליג .ב טָאלַאמ .ם .ט

 ךייוו .מ רעגנאל .א

 ןאמרעדניז .? ןעהַאק .א

 ןיקשאראד .ו טרעפלָאװ .ם
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 : ןערָאטקעריד ווא דרַאָאב .צַאנ

 עינרָאפילַאק ,טנָאמווס .ל קרָאו-ווג ,וקסנעוווא .
 טוקיטקענַאק ,קאט .ונ וזרוושזד ןינ ,ןולדנומ .
 טטעזושטַאסַאמ ,סַאנָאו אונויװןלוסנעּפ ,רעגניטע .
 דנאלורעמ ,ןאמקיל . ןוָאנוליא ,ןָאסנענעב .
 אינושזדריוו ,רעלימ ןוסנָאקסווו ,ןובור .
 ןעגושומ ,ןיומשנרעב . .געק ,ָאטנַארָאמ ,סוארטש .
 ןיעמ ,יקטנידארג . דנעלויא דואר ,,ווָאלווַאּפ .
 סאטקעט ,סערדנַא . ָאווהִא ,ץיווָאסעביופ .
 אטָאסענומ ,ןאמלעב .ה .נעק ,לָאערטנָאמ ,סילָאגרַאמ .

 ורוזומ ,קאלאפאר .ס
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 + ךראאב ירעזייוודא ?לאקידעמ םוירַאטינַאס

 ּובוווס-קעמ .רד ןרעפלאז, .שוד .רד
 ןיקסעּפ .ש .רד ןאמרעגנוא ,ס .רד

 לאהטנעזָאר .ט .רד

 ?ףראאב ירעזייוודא לאקידעמ עניימעגלא

 ץיוװָאמייה .רד גרעברעוולוס .9 .רד
 ןַאסלעג .ב .רד עּפסַאק .בא .רד
 ַאבמעד ונעפ .רד ןאסירעמ .י .רד
 ּוקסרַאב .י .רד ןרעּפלַאה .שוד .רד

 יר טרינאיצקנופ ןעבַאה סטייטס יד ןופ רעטערטרַאפ יד סלַא
 .ןעראטקעריד ווא דראָאב לאנאשענ

 -ויז ,ןאשנעוונַאק רעלעיצעּפס ,רעסעב רעדָא ,גנוציז רעד ףיוא,
 .דַאלקס .י ןוא םטרעבָאר .י : עטימָאק .זקע .צאנ רעד ןופ : ןעוועג ןענ
 ; קרָאי וינ ,יקסנעוויא .מ :דנעזעוונא ןענייז ןערָאטקעריד עדנעגלַאפ
 -נענעב .9 ;אינייווליסנעּפ ,,רעגניטע .ס גיזריושזדרינ ,ןילדנימ .מ
 :עדענעק ,סוארטס .ס ;ןיסנַאקסיװ ,ןיבור .ה .ס ןיאנילא ,ןַאס
 -ראמ .שזד ;ָאײהָא ,ץיוװַאסעבייפ .ד }דנאלייא דוָאד ,ןוָאלואּפ .שזד
 ,סנאמייס .9 } אטאסענימ ,ןאמלעג .ח } עדענעק ,לָאערטנַאמ ,סילָאג
 .9 ;דנאלירעמ ,ןאמקיל .מ ןטוקיטענַאק ,קַאס וו ; אינרָאפילאק
 : ."ירוזימ ,קאלאפאר .מ ; אינישזדריוו ,רעלימ

 -סייוו ,סטרעבאד .י טנעמעעג טא ןאשנעוונַאק עלעיצעּפס יד
 צא רעד ןומ ןעמַאנ ןיא טאח רע .גניר רעסייברַא ןופ ןַאמרעשט
 ףעסערעראפ יז וצ עכח "הרכ ןעמיירב א ןעכעגעג עטימַאק .זקע



 גניר רעטייברא ןופ עטכישעג יד 206

 "נָאק עכילנהעווענרעסיוא יד טרהעלקרע טָאה ןוא םטייטס יד ןופ

 .טנעפעעג ךילצעזעגנ רַאפ ןאשנעוו

 "רע זיא ןאשנעוונַאק רעלעיצעּפס רעד ןופ רעטערקעס סלַא
 .יקסנעוויא .מ ןערָאװעג טלהעוו

 יד טסירנַאב ,ר .ַא ןופ רעטערקעפ לַארענעג ,ןיקסַאב יג

 רעטנוא ,זעננוגנידַאב ערעווש יד ףיוא ןַא טעטייד ןוא ןאשנעוונַאק
 רע .,רהָאי ןעזיד טיײברַאענ טָאה עטימַאק וויטוקעזקע יד עכלענו

 -יימ רַאֿפ ארומ טינ לָאמנייק טָאה גניר רעטיײברַא רעד זַא ,טגָאז

 ןעטייחנעדישראפ-סגנוניימ יד רַאנ ןעוו ,ןעטייהנעדישרַאפ-סגנוג
 םעניטנייה סָאװ ,םעד ץַארט .ןענַארפ .ר .ַא ףיוא ךיז ןעהיצַאנ

 טייברַא יד רעבָא טהעג ,ןאשנעוונַאק עלעגנער ןייק ַאטינ זיא רחַאי

 טימ ןענעק רימ ןוא רילנהעווענ יו ןָא עיצַאזיִנַאנרַא רעננוא ןופ

 ןעבַאה סגעדרַא ערעדנַא עלַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ;1ַא ,ןעגָאז ץלַאטש

 .נלָאפרע סיורג טָאהעג רימ
 -ַאב א רעביא טיג ,עטימָאק רעלהעצ רעד ןופ ,רַאלקס .י

 -נַאק יד רַאפ :גנולהעצ רעייז ןופ טַָאטלוזעד םעד ןופ טכיר

 ןענייז ,םודנערעפער םעד ףיוא ןעּפַאלעג ןענייז עכלעוו ,ןעטַאדיד

 ווא לעגיז ַא ןהִא ןעוועג זיא רענייא ..םמָאלַאב 246 ןעמוקעגניירַא

 ייז ןעבָאה ךילגלַאפ .קנעלב ןעוועג ןעצנאגניא ןענייז סטַאלַאב

 -ענרַאפ ןענייז סע ,סטָאלַאב 223 ןופ ןעמיטש יד ןעמונעגסױרַא
 -ענ טָאה טַאדידנַאק רעדעי סָאװ ,ןעמיטש ?הָאצ יד ןערָאװעג ןעזעל

 ןופ ףניפ עטשרע יד זַא ,ןערָאװעג ןעסַאלשַאב זיא סע ןוא ןעגַארק

 ,ןעמיטש להַאצ ערעסערג יד ןענַארקעג ןעבָאה סָאװ ,עטימָאק רעדעי

 ,טלהעוורע רַאפ טרהעלקרע ןערעוו ןעלַאז

 -נייוו .י :ןעבילקעגסיוא ןערעוו עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ יד סלַא

 .0 ;ןַאמרעשטיפייוו ,סטרעבאר .י ;עטימָאק .זקע ,ןַאמרעשט ,גרעב

 .רעטערקעפ ,ןאטיוועל .ב ;רערושזערט ,ןאמהטאר

 ם'נופ טכירַאב א ןעבעגעגּפָא טָאה סאלאוו .ס יו םעד ךָאנ

 רעד ןופ ;נוציז יד ןעסַאלשענ ךיז טָאה ,טנעמטרַאּפעד ?ארענויפ

 .ןאשנעוונַאק רעלעיצעּפס

 .רהָאי עוָאלנַאשנעװנַאק סָאד

 ןופ עטכישענ רעד ןיא רהַאי עטשרע סָאד זיא 1993-4

 יו ,זיז םעד ןיא ןָאשנעוונאק ןייק ןעוועג טינ זיא סע זעוו ,ר .א

 ."ןאשנעװנַאק, ןעמָאנ ן'רעטנוא טהעטשרַאּפ ןעפ
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 טינ ךיוא ןענעק ,ןאשנעװנַאק ןייק ַאטינ ןיא סע זַא
 ןענַארפ עסיוועג רעביא ןעטַאבעד ,סעיסוקסיד ןייק ןייז
 -סױרַא טינ ןעק ,ןעליוו ןייז ןעקירדסיוא טינ ןעק קלאפ סָאד
 ןעגַארטעגסױרַא טינ ךיוא ןענעק סע .טנעמארעּפמעט ןייז ןעזייוו
 -יירב יד סָאװ ,ןעגָאז זנוא ןעלָאז עכלעוו ,סעיצונַאזער ענייק ןערעוו
 -עי רעדָא רעד ןענעוו טקנעד טפַאשרעדילגטימ גניר רעטייברא עט
 .רהָאו ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא עכלעוו ,גנוריסַאּפ רענ
 -טקלַאפ רעד טָא --- םודנערעפער ןייק אטינ זיא ןאשנעונַאק ַא ןהא
 סע סָאװ ,ןענע'קסּפ ֹוצ ץנַאטסניא עטסכעה יד זיא סָאװ ,טכירעג
 ןוא ןערעוו טרהיפעגנייא ףרַאד סע סָאװ ,טכעלש סָאװ ןוא םוג זיא
 .ןערעוו טגיטייזַאב טפרַאד סע סָאװ

 -ַאווכ יד .רהָאי רעליטש ַא זיא ןאשנעוונַאק ַא ןהֶא רהָאי ַא
 ןענייז ,ןעגנוניינ ןוא ןעגנַאלרַאפ ענייז ןופ ,ןעליוו-סקלָאפ ם'נופ סעיל
 טרעוו סָאװ ,םידןעשנעמ םעד ןופ דאלפרעביוא רעד .דילנעוװַאבמוא
 ,גיחור ,?יטש זיא ,"טפַאשרעדילגמימ יד, ןעפורעגנַא

 .ןעברַאטשעגּפָא טינ רעבָא ,גיהור ,ָאי

 טרָאפ טצעז ,גנוגעוואב ןיא ץלא טגניירב סָאװ ,טַארַאּפַא רעד
 ,לעמוט ןהֶא ,שער ןהֶָא םגה ,ךיז ןעהערד רעדער יד .טייברא ןייז
 יד טייברא רעייז טימ ףיוא ןעטלאה ןוא ךיז ןעגעװַאב ייז רעבא
 .עיצאזינאנרַא עצנאג יד ,טפאשרעּפרעק עסיורג

 -ַאבטכורפ ,רעוויסנעטניא טײברַא עליטש ַאזַא זיא זייוולייט
 ן'טימ ,רעדליּפעג א טימ טיילנַאב טרעוװ סָאװ ,טײברַא יד יװ ,רער
 .ַאהדוה

 -רַא ןיא סעטימָאק עלַא יד ןעבַאה רהאי "ןעליטש, םעד ןיא
 יד ןיא יוװ ,עינרענע רענינייו טינ טםימ טײברַאעג גניר רעטייב
 טנעקעג טינ ,ךיז טהעטשרַאֿפ ,ןעבָאה ייז ..ןערהאי-ןאשנעוונַאק
 ,העד-לעב טּפיױה רעד סָאװ ,רַאפרעד טושּפ ,ןהאטפיוא סעיינ לעיפ
 א ןעגָאזסיורא טינ ןָאשנעװנַאק א ןהֶא ןעק ,טפאשרעדילגטימ יד
 ,פייטרוא ןַא ןענַארטסיורא טינ םודנערעפער א ןהָא ןוא גנוניימ
 הצע ןַא ןעטלאה טינ ךיִז ןעק ןעמ סאוו ,ראפרעד עקַאט רעבָא
 -ערג ַא ךאנ סעטימַאק-לַארטנעצ יד ןעלהימ ,רבד-לעב טּפיױוה ן'טימ
 ' .טײקכילטרַאװטנַארַאפ ערעפ

 -יפרעני א ןופ רהַאי א ןעוועג זיא 1922-24 רהָאי סָאד
 -ניא עטלא עלא .טייברַא רעוויטקורטסנַאק ןופ ,טייקגיטעט רעב
 ,ןערָאװעג טניטסעפַאב ןוא טריוורעפנַאק ןענייז סעיצוטימס
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 םעד ןיא זיא טײברַא-סנַאיצַאזינַאגרַא עשירעביפ ,עסיורנ ַא

 ןיא ץלַא ,רהָאי ןיא רעטעּפש סָאװ .ןערָאװעג טרהיפעגכרוד רהַאי

 םימ ,טעּממיא רהעמ טימ ןעגנאגעג טײברַא-סנַאיצַאזינַאנרַא יד

 םעד טכַאקעג טײברַא יד טָאה זעטסגידעבעל םִא .טירש ערעסערג

 ןוא סעטימַאק טקירטסיד עֶלַא 1928 רהָאי ןופ לעטרעפ ןעטצעל

 -ַאק .זקע .צַאנ רעד ןעבעל ןענַאטשעג ןענייז סעשטגנערב ענלעצנייא

 .ןײּפמאק-טפַאשרעדילגטימ רחיא ןיא עטימ
| 

 ייווצ עּפַאנק טימ ןעוועג 1928 ןיא זיא ענעכארטשענ ?הָאצ יד

 לניירא עיינ להָאצ יד ןוא ,רהָאי ןעגיראפ ןיא יו ,רענעלק דנעזיוט

 רעד זיא וניבל וניב .,רעסערג דנעטיידַאב ןעוועג זיא ענעמוקענ

 ןענייז רעדילגטימ 2,000 ךרע ןַא .רעטוג ץנַאג א ןעוועג טאטלוזער

 םעד ןיא טָאד ,טכַא ןיא טמענ ןעמ זַא .ןעמוקעגוצ רהָאי ן'רַאפ

 רעכלעוו ןופ ,ירטסודניא-קוָאלק רעד ןיא סיזירק ַא זעוועג זיא רהָאי

 ןעמ ןעק ,רעדילגטימ גינייוו טינ טריטורקער גניר רעטיײברַא רעד

 .ןעדירפוצ ץנַאג ןייז סקואוואוצ אזַא טימ

 טינ סיוועג רהַאי סאד זיא דנַאטשוצ ןעלעיצנַאניפ םעד ענונב

 .ןערהַאי עגידרעהירפ יד ןופ ןענַאטשעגּפָא

 רוט רעד !עפלַאהעג טָאה טײברַא-סנַאיצַאזינַאנרַא רעד ןיא

 ץנַאג ןעטינשעגכרוד טָאה רע ,זיקסַאב .י רעטערקעס-לַארענעג ןופ

 רוש ַאזַא .טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ,סטייטס דעטיינוי

 "ןויַארד, ן'פיוא גנוקריוו עסיורג א סַאהעג ,ךיז טהעטשרַאפ ,טָאה

 ,רעדילנטימ עיינ רַאפ
| 

 עלַא ףיוא ךיוא ,דלעפ-סנַאיצַאזינַאגרַא ן'פיוא רַאנ טינ ןוא

 ןעסיורג ַא ןעזייוװנַא 1928-94 רהַאי סָאד ןעק ןעטיבעג ערעדנַא

 .סטרעוורַאפ טירש

 זיא ןוא טגייווצרַאפ ךדיז טָאה טייקגיטעט לאנַאשייקוידע יד

 עטלַא יד .ןעלוש ,ר .ַא עגונב טּפיוהרעביא ,ןעסקַאװעג קרַאטש

 ןעלוש עיינ דס ַא ןוא טגניטסעּפַאב רעמעב ןערָאװעג ןענייז ןעלוש

 םאה טיײקגיטעט-נַאלרַאפ יד ךיוא ..ןערָאװעג טעדנירגעג ןענייז

 : | .טײרּפשעגסױא ריז

 -ַאס יד טרהיפעגנַא טאה טייקגיטעט עגידעבעל ןוא עסיורגנ ַא

 ,רענעלּפ עיינ טיײברַאענסױא טָאה עמימַאק יד .עטימאק םויראטינ

 ַא ףיוא םויױַאטינַאס םעד ןעלעטש וצ עבַאנפיוא יד ןעבָאה עכלעוו

 .ױזַא ,רעסערג ןוא רענהעש ןעכַאמ םהיא ,ןפוא םענרעדַאמ רהעמ

 ױזַא םעד ןופ ןעגנורעדַאפ עַּלַא ןעגידירפאב ןענעק לָאז רע זַא

 .ןעדרָא םענעסקַאװעגרעדנַאנַאפ קראטש
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 ענונב ןעדהָאיזדרַאקער יד ןופ סנייא זיא 1922-24 רהחַאי סָאד

 .טייברַאספליה ןוא רעכילטפַאשלעזעג ןייז

 רעד טימ עטסנעש יד ןעשיווצ ןעביילברַאפ טעוו רחַאי סָאד
 ןופ טפאשרעדילנטימ עטיירב יד עכלעוו ,עציטש רערַאברעדנואוו
 ---"סאיאה , עיצוטיטסניא-סקלָאפ רעד ןעבענעג טָאה גניר רעטיײברַא
 .ראלאד דנעזיוט גניצעביז רעביא ןופ עציטש א

 סעמוס עסיורג ןערָאװעג טלעמַאזעג רהָאי םעד ןיא ןיא ךיוא

 .ןעליוּפ ןיא ןעלוש יד ראמ ןוא "טרָא-ףעילער "סלעּפיּפ , ן'ראפ

 יקספָאלאנניס .רד ןוא ןאסמארב .7 .רד רעוט-ללכ עטנַאקַאב יד

 רעוט רעשיטסידנוב רעטפואוואב דעד ןוא ?טרָא , ם'נופ םיחילש סלא

 -ינאנרַאךעלוש רעשיליוּפ רעד ןופ חילש סלַא ,שטיװעליַאכימ .ב

 דךורב ןעמיראװ א ןענַארקעג גניר רעטייברַא ןיא ןעבַאה ,עיצַאז

 ראלַאד רעדנעזיוט ענחעש טימ ןערָאװעג טיײלגַאב זיא סָאװ ,אבה

 ,וןעמוקעג ןענייז ייז ןעמַאנ סנעמעוו ןיא ,סעיצוטיטסניא יד רַאפ

 1998 רהַאי עדנע טָאה רעדילנטימ עטלַא ראפ דנַאפיזיוה רעד

 .ראלַאד דנעזיוט 20 רעביא ןעפָארטַאב ןיֹוש

 יענ קרעוו רעזנוא ןופ ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןיא ןעבַאה רימ

 םעד ןופ דנַאטשוצ ןעלעיצנאניפ םעד רעביא קילברעביא ןַא ןעבעג

 .ןעדרַא ןַא ןערָאװעג זיא גניר רעטייברַא רעד ןעוו ,רחָאי ןעטשרע

 רעטערקעס-לארענעג ם'נופ טכירַאב םעד ןעבעג רימ ןעלעוו טציא

 ,1993 רהַאי ן'ראפ דנאטשוצ ןעלעיצנאניפ םעניײמעגלַא ּשד רעביא

 טניל סאו ,טרָאּפער רעכילטנעפעראפ רעטצעכ רעד זיא סָאד

 ,זנוא רַאפ

 "רעד (רעטצעל רעד ןוא רעטשרע רעד) סטרָאּפער עדייב יד

 ,ןערעפיצ ןיא גניר רעטייברַא ןופ עטכישעג יד ןעלהעצ

 טדנַאפ ןורעזער 1

 ,1995 ,ראונאי ןעט1 םעד טָאה דנַאפ וורעזער רעד

 41 ,44:/ ,94:0 ,065 = יי יי דיי הקלי דיי ייד הל ןיזיז דיק טישז היד ןעפַארטַאב

 1,688,144490 --- יה היחח טחד חתדח חיח טחחח חד 1998 ,רעבמעצעד ןעט281 םעד

 086,800,040 --- ה== י-= -= == -=- -- -- רהָאי םעד ראפ סקואוואוצ

 :ןופ ןעמוקעג ןענייז דנָאפ םעד טָא ראפ ןעמאננווא וד

 119,569.08 --- -- --- דנָאפ ורעושטרָאמ ןופ טנעצָארּפ בלאה א ןוא 8

 9,646.988 = = טדיח .טיחח טיי דחח קשה חד קנעב סגנוווווס ןופ טנעצָארּפ

 88,009 044 == = ייד הייד דיי דיי דיי ךייז חחח ז-= --- םדגָאב ןופ טנעצָארּפ
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 20,988416 --- --- ה-- חיי היה יש = סעשזדייגטרָאמ ןופ טנעצָארּפ

 / 844918 -- ---סנערושנוא רעייפ ןוא זיוה טירטס ירנעה ןופ טנער

 9 244,918.64 --- לכה ךס

 (דנַאפ יראושטרַאמ) טיפענעב-ךעטיוט ,9

 1928 רהָאי ןיא דנָאפ טיפענעב-ןעטיוט םעד רַאפ סטנעמטסעסַא וד

 :טגלַאפ יוװ ןעוועג ןענייז

 :ןופ ןעמוקעג ןענייז דנָאפ ןעגיזָאד םעד רַאפ ןעמהַָאננייא וד

 9 889,041.99 --- --- ה-- יח החיח שש טיי הילש הק שה םנ עי יש יש א סויד

 249.99 --- --- היה דיח יד ח- טנוַאקַא ּפישנעידרַאג רַאפ טנעצַארּמ

 8 958,871.98 -- לכה ךס

 דנַאפ טיפענעב ןאשּפמַאסנאק ןוא ןעקנַארק .2

 ןעכלעוו וצ ,דנָאפ טיפענעב-ןעקנַארק ןופ עמהַאננויא יד

 סַאלק רעטרעפ ןוא רעטייווצ ,רעטשרע ןופ רעדילגטימ

 ,ןעפָארטַאב טָאה ,לאטרַאוװק ַא 91.80 וצ טלהָאצעג ןעבָאה

 ענעכָארטשעג ןופ טסולרַאפ םעד גידנענעבעררעטנורַא

 4 801,098288 --- --- ז-= יח היה חיחח יח חק יהא יש יע שש רעדילגטימ

 /,442488 --- == היד היד היה שש שיש היה הדת הע י טסערעטניא

 9 809,158,91 --- לכה ךס

 808,708.00 --- ןעפָארטַאב ןעבָאה טיפענעב-ןעקנַארק רַאפ ןעבַאגסווא וד

 זיא 1993 רהָאי םעד רַאפ דנָאּפ םעד טָא ןיא סולּפריוס רעד

 8,480491 -- = הי השיחה חדש היחש יש תשא שיש ןעוועג ָאזלַא

 190,280461 --- הי היה היה היי היחח החי היד שיש שי 1022 רהָאי ןופ סנַאלַאב

 9 200,606.89 -- זיא 1998 עדנע םולּפריוס רעד

 וצ ,דנָאפ טיפענעב ןָאשּפמַאסנָאק םעד רַאפ עמהַאננייא וד

 -רעפ ןוא רעטייווצ ,רעטשרע ןופ רעדילגטימ יד ןעכלעוו

 ,לאטרַאװק ַא טנעס 10 וצ טלהָאצעג ןעבָאה סַאלק רעט

 ןופ טסולרַאפ םעד גידנענעכעררעטנורַא ,ןעפַארטַאב טָאה

 28,008:78 ---- = = היה חיח היחח יש הע שי רעדילגטימ ענעבָארטשעג

 7109481//2 = ה-= הייד זייי היחח השיחה ישא היחא הע יש העקש שיש = טסערעטניא

 9 81,09896 -- לכה ךס

 21,182.18 -- === זי יד שה ט= == -- ןעוועג ןענייז ןעבַאגסיוא וד
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 ָש 1044108 -- -- -- ןופ סולּפריוס ַא טביולב 1098 רחָאי םעד רַאפ

 01,490.08 -- -- ןערהָאי עגידרעהירפ ןופ סנַאלַאב ן'טימ ןעמַאזוצ

 "רווס ַא טָאהעג ,1998 ,רעבמעצעד ןעט51 םעד רימ ןעבָאה

 ֶש 11,807.81 ןופ עמוס ַא דנַאפ טיפענעב-ןָאשּפמַאסנַאק םעד ןוא סולּפ

 סדנַאפ םוירָאטינַאס יד .4

 ךנָאפ סגנוטלַאהפיוא רעד .א

 :עמהַאננוויא

 טסולרַאפ םעד גידנענעכעררעטנורַא ,רעדילגטימ ןופ סויד

 4 14,91/,80 = ה-- היה היה הייח החמ הייד שיח רעדילגמימ ענעברָאטשעג ןופ

 88,866 ,64 == == .ט-י= === זיי חי ןעטנעיצַאּפ רַאפ סיפָא לארענעשזד ןופ

 999,140 = היי ההה= הייה הי די סערעדנא ןוא ןעטקודָארּפ-זווּפש רַאפ

 918,208.609 --- עמהַאננויא לכה ךס

 ר וע יי א ר ר אט עא א טא טא א טא ןעבַאגסיוא

 9 17,889.78 --- 1998 רהָאי ן'רַאפ םיציפעד

 9,199,08 --- -- -- רהָאי ןעטצעל ןופ סולפריוס םעד גידנענעכערוצ
 .טכצימהישאוויייי

 8 18,27778 -- 1098 ףאפ טיציפעד א טביילב

 ךנָאפ גנודליב רעד .ב

 ןוא דנָאפ גנידליב םוירַאטינַאס םעד ןופ עטהַאננויא יד

 ןופ רעדילגטימ יד ןופ לאטרַאװק ַא טנעס 5 וצ ןעוועג

 :סַאלק ןעטרעפ ןוא ןעטיוווצ ,ןעטשרע

 -רַאפ םעד גידנענעכעררעטנורַא ,ןעפָאוטַאב טָאה סויד יד

 14,4/9,76 = == === יי= הי == רעדילגטימ ענעכָארטשעג ןופ טסול

 10,060 = יי ייד טיי ידי יז ןחז.ףיייז .דזיה ידי יש טדדח סנָאשיינָאד ןופ

 9,989.08 טרושטסקיפ ןוא רושטינריופ ןופ ןָאשיואישירּפיד 0

 809380 --- == י-ה היד יי יהי תי= יי= = טפווקרַאפ ,קַאטס ףיול רַאפ

 9 17,70461 -- עטהַאננויא לכה ךס

 6,40679 == == זייי היי זייי ייד היי יז יי רהַאי ןעמצעל ןופ טנַאלַאב

 9 79,541.88  -- לכה ךס

 06,168 101 = יי זייי דיי הייד זייי טיי טז יי טיי טיי יידיש דיי ןעבַאגסיוא

 ןעמהַאננווא וד ןופ ןעבַאגסווא וד גודנענעכעררעטנורַא

 דנָאפ גנודליב םעד ןיא טנַאלַאב ַא רהָאי םעד רימ ןעבָאה

 9 14,84889 -- --- --= ח- טדז החי טסח חד -- -- ןֹופ עמוס רעד ףיוא
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 דנַאפ ןאשיירטסינימדא 2

 גידנעגעכעררעטנורַא ,דנָאפ םעד טָא רַאפ טפנוקנויא טענ רעד

 -ַאטשַאב זיא רעדולגטומ ענעברָאטשעג ןופ טסולרַאּפ םעד

 :סעדנעגלָאפ ןופ ןענ

 רעטרעפ ןוא רעטייוװצ ,רעטשרע ןופ רעדילגטימ ןופ סויד

 } 61,580:08 .ס 8 וצ ,סַאלק עטירד ןוא ,לאטרַאווק ַא .ס 90 וצ ,סַאלק

 490:78 = == זייי זייי זי טנעס 29 וצ רעדילגטימ ןופ סרעפסנַארט

 910484 --- == ח-= הדח היד יא היחק סיילּפוס שטנערב ןופ טיּפָארּפ

 8400 ה-- היה דיי היה ידי חחיא היתשמ יש קא יש שש קילבָאּפ ירָאטַאנ

 1,8000:00 --- === יה היי יי היי טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ןופ טנער

 00:.18,8/8 --- == חיי יי ךיד == רעדולגטימ עיוינ רַאפ דלעג-טירטנויא

 ָש 89,970.74 --- עטהַאנגווא טענ

 81,881491 = = היי יח חיי הש הקש היקקע טיש עקצ ש א ןעבַאגסיוא

 ָש 1,88888 -- 1098 והָאי םעד רַאפ סולּפריוס

 32,428.88 -- 1999 רהַאי עדנע ןופ טיציפעד

 9 80,899.50 -- 1998 רהָאי עדנע טיציפעד לאטָאט

 דנָאפ "דניירפה 6

 -ַאב ,"דנוורפ רעד, לַאנרושז ןעכילטַאנָאמ רעזנוא ןופ טפנוקנויא וד

 רעטרעפ ןוא רעטויווצ ,רעטשרע ןופ רעדילגמימ ןופ סויד יד ןופ טהעטש

 .לַאטרַאװק א טנעס 8 וצ ןעלהָאצ עבלעוו ,סָאלק

 -ָארטשעג ןופ טסולרַאפ םעד גידנענעכערעטנורַא ,עמהַאננווא וד

 ף:25,008.82 -- ןעפָארטַאב 1995 רהָאי םעד ראפ טָאה ,רעדולגטימ ענעב

 8/:440,904 = היי היי היח= .היחש חיי החדש הלש שש שיש יש יש ןעבַאגסווא

 ; 8,848.06 -- טיצופעד

 טָאה ןעכלעוו ,רהָאו ןעטצעל ןופ טיציפעד םעד גודנענעכערוצ

 1,986.14 = היד היד הייד חד ייד הייד הייד ייד ךי= יג ייד = =-- ןעֿפָארטַאב

 ָש 5,282.10 --- 1998 רהָאי רהָאי עדנע םא טיציפעד ַא טביולב

 דנַאפ-סנַאיצאזינאנרַא 7

 ,סטנעמסעסַא יד ןופ ןענַאטשטב ןיא דנָאפ םעד טָא ןופ טפנוקנייא יד



 18 הנור רעטיוברא ןוֿפ עטכושעג יד

 ןעבָאה סַאלק רעטרעפ ןוא רעטיווצ ,רעטשרע ןופ דולגמוט רעדעו סָאװ

 .לאטראווק ַא טנעט 4 ןצ ,טלהָאצעג

 911,404,98 --- --- --- -- ןעֿפָארטַאב טָאה סווד וד ןופ עמטהַאננווא טעג יד

 16,898 -- -- -- סעטומָאק טקירטסיד ןוא ענוומעגלַא : ןעבַאגסיוא

 9 2,948.80 --- 1098 רהָאו םעד רַאפ טוציפעד

 048,900 --- -- -- -- -- ןעוועג ווא רחָאו ןעטצעל ןופ סולּפריוט רעד

 9 4,200.40 -- 1998 ױהָאו עדנע םִא טוצופעד ַא טכוולב

 דנַאֿפ ?אנאשייקוידע .8

 סויד יד ןוע ןענַאמשַאב ןוא דנַאפ לאנָאשווקוידע ןופ טפנוקנווא יד

 ןוא רעטייווצ ,רעטשרע ןופ רעדולגטיט יד סָאװ ,לאטרַאוװק ַא טגעס 9 וצ

 .טלהָאצעגו ןעבָאה סָאלק רעטרעפ

 ש 8,0915062 = הי-= ידיד טיזיי חיחח ןעועג 1098 רהָאו ןיא זיא עמהַאנגייא יד

 8,4460406 == === יחחח טיייז חיה שזה היה --= === -- ןעוועג ןענייז ןעבַאגסיוא

 9 00:.179 -- ןופ טולפריוט א

 9680,64 --- === .י- טח- ד-= חי ײד- --- -= הָאֹו ןעטצעל ןופ טיציפעד

 9 9,01404 -- 1098 רהָאי עדנע םִא טיציפעד ַא טבוולב

 רנַאֿפ ןאשוטיטסנאק 9

 ןעלהַָאצ ןעסַָאלק עלא ןופ רעדילגטופ רעייפ

 ןאשומוטסנַָאק םעד רטפ טנעס 10 וצ .ר .ַא ןיא ןעטערטנוורַא םויב ןיוא

 טייקיטוטרעש םושרעכסעס א ןצ דולגטומ ןעדעו טגוטכערַאב סָאד  .דנַאפ

 ןעדעי ךיוא ןוא טורטנוורֲא םייּב אשי םיטסנַאק רעונוא ןוֿפ עופַאק א ןוא

 .טקורדעגרעביא טרעװ ןוא םרידנעמע טרעוו ןַאשוטיטסנַאק וד ןעוו ,לָאמ

 9 1,987.10 -- -- -- ןעֿפָארטַאב טָאה 98 רהָאו ן'ראפ עמהַאננווא וד

 8,106:40 = === ןחחז חודש ששה חדח חשד טי- == == רָאו ןעטצעל ןופ טנַאלַאב

 9 0,488.82 --- לכה ךט
 5,201:78 היד יד יח ייד ךז זײד יד ד-- ןעֿפָארטַאב ןעבָאה ןעבַאגסווא יד

 9 6,945.80 -- 1098 ױהָאו ןופ עדנע םִא טנַאלַאב
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 דנַאפ ןאשנעוונַאקק 0

 ,סטנעמסעסַא יד ןופ ןענַאטשַאב זיא דנָאפ םעד טָא ןופ טפנוקנייא יד

 ןעבָאה סַאלק רעטרעפ ןוא רעטייווצ ,רעטשרע ןופ דילגטימ רעדעי סָא

 .לאטרַאוװק ַא טנעס 19 וצ ,טלהָאצעג

 484,479,88 --- --- == === -= == = ןעועג זיא סויד ןופ עמהאנייא וד

10,09 -- ה- תיה יז יח חי שה היי היה יש עת תל יש שא ןעבַאגפיוא
1471 

 924,887.89 --- סולּפריוס

 18,228 ,57 = == היי= יי ייד יח טא א יב שב רהָאֹי ןעטצעל ןופ טיציפעד

 9,104.28  --- 1998 רהָאי עדנע םַא סולּפריוס ַא טביילב

 זעלוש גניר רעטייברַא

 וצ ,םויד יד ןופ ןענַאטשַאב זיא ןעלוש .ר .ַא יד רַאפ טפנוקנייא יד

 ןוא רעטייווצ ,רעטשרע ןופ רעדילגטימ יד סָאװ ,לַאטרַאװק א טנעס 0

 .טלהָאצעג ןעבָאה סַאלק רעטרעפ

 981,807.98 --- -- == === ןעוועג 1928 רהָאי ןיא זיא עמהַאננויא יד

 2006(ט(+51

 9 1,018.44 --- סולּפריוס

 1,908:76 -- === יח השח יח חיחצ שיט שה שי רהָאי ןעטצעל ןופ סנַאלַאב

 פ 9,919.90 --- 1998 רהָאי עדנע םִא סנַאלַאב ַא טביולב

 רעדילנטימ עטלא רַאפ דנַאפדזױה

 יד ןעוו) 1999 ,רעבָאטקָא ןופ דנָאפ ןעווד רַאפ עמהַאננייא ּוד

 ווא דילגטימ רעּפ לאטרַאװק ַא טנעס 8 ןופ ןעגנולהָאצ

 ,1928 ,רעבמעצעד ןעט51 םעד ןיב ,(טפַארק ןיא ןיירַא

 490,6088:81 -- --- ה-= היד יה היד שיש שא יש שש שא טפערטַאב

 : ןעוועג ןענייז 1994-1998 רהַאי ראפ עטמאַאב עלַאנַאיצַאנ יד

 רעטערקעס לארענעשוד ,ןיקסַאב .ו ןאמרעשט ,גרעבנייוו .ו

 רעטערקעס גנידרָאקער ,רעטבילעג .פ ןאמרעשט-סייוו ,סטרעבָאר .ּו

 רעזייוודא לעגיל ,ןָאדנָאל ריאט רערושזערט ,ןאמהטָאר .

 רָאטקעריד .קוידע ,ןילייב .ב .ו





2 2 
 א 2
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 :עטימַאק וויטוקעזקע עלַאנַאיצַאנ יד

 : עטימַאק םויראטינאס

 ןידלעז .א

 ןאמהטָאר -ל

 גנודלָאג .ם

 | קינדאּפ .ו
 גרעברעווליט .ס

 : עטימַאק סנַאיצַאזינאגרַא

 ןיוטשרעגיד .ל

 גרעבנויוו .י

 ףלואוו .ב

 ןאמיוועל .ב

 סטרעבָאר .'

 ;עטימַָאק טיפענעב

 ןאמרעב .ל

 קונלעט .ם

 ןעהָאק .א
 טרעּפלָאװ .מ

 גרעבנעזָאר .ול

 ןוא דרַאַאב .צַאנ

 קרָאו-וינ ,וקסגעוויא .מ
 וזריושזד וינ ,ווָארבוד .ב .ס
 אונויוליסנעפ ,יקסווָאכוב .ב

 ןיַאנוליא ,ןהָאסנעגעב 9

 טטעזושטַאסַאמ ,סאגָאו .ס
 ןיסנָאקסיוװ ,ןאמרעש .ס
 ָאטנַארָאמ ,רעסעד .שזד
 דנעלווא דואר ,ןווטשנרעב .שזד
 אווהַא ,דרָאפנעה .ה

 פאקידעמ םוירַאטינַאס
 ןרעּפלאה .שזד .רד
 ןאמרעגנוא .ם .רד

 : עטימַאק ?אנַאשייקוידע

 ןייּפ סקאמ

 ןונאב .נ

 ןאמשיפ .ו

 וקסנילָאװ .א

 ףָאקאלמוש .ו .

 ; עטימָאק סיפָא

 ןאמהטָאר .ו

 ןאמוורפ .

 ףָאדיוואד .

 ןרעּפלא .

 ןיקבאר .

 +={ 49 ףצ

 ; עטימַאק סנעווירג
 קאלב .

 ךייוו .מ

 ןאמרעדניו .ל

 ןיקסאב .ס

 ןאמלוה .א

 : ןערָאטקעריד

 .נעק ,לאערטנָאמ ,סילָאגרַאמ .י
 אונרָאפולַאק ,רעש .ה
 טוקיטקענָאק ,רעביילג .שזד
 ךנאלורעמ ,טַאטשיוג .ג .ס
 ןעגושימ ,ףלעהטָאג .מ
 אינושודריוו ,ןוופדלָאג .א
 טאסקעט ,רעפווש .שזד
 אטַאסענימ ,יקסוועליגַאמ .ס
 ורווימ ,רעליפ .א

 ;ךראָאב ירעזייוודא

 ונוווס-קעמ .רד

 ןוקסעּפ .ש .רד
 לאהטנעוָאר .8 .רד
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 :דראָאב ירעזייוודא ?אקידעמ עניימענלא

 ץיוװָאמייה .רד גרעברעווליס .ס .רד

 ןָאסלענ .ב .רד עמסאק .בא .רד

 ָאבמעד ינעפ .רד ןאסירעמ .י .רד

 וקסרַאב .י .רד ןרעּפלאה .שזד .רד

 רעלַאנָאיצַאנ רעגיטציא רעד ןופ גנורילָאטסניא יד

 .עוויטוקעוקע

 רעד ןופ גנוציז יד ןעמוקעגרַאפ זיא ,1924 ,יַאמ ןעט8 םעד

 יפיטַאר וצ טייטס ןופ רעטערטרַאפ ןופ ןאשנעוונַאק רעלעיצעּפס

 גניר רעטיײברַא ןופ עטימַאק וויטוקעזקע עטלהעוורעדיינ יד ןעריצ

 .1924-29 ןימרעט םעד רַאפ

 .ס :קרָאירינ ,יקסנעוויא .מ :ןעוועגנ ןענייז רעטערטרַאפ יד

 -עב .ל ;אינייװליסנעּפ ,יקסווָאכיב ,ב ; יזריושזדדוינ ,ווָארבוד .ב

 "סיוו ,זַאמרעש .ס ; סטעזושטאסאמ ,סאנָאי .ס ,יאניליא ,,ןָאסנענ

 : דנאלייא דוָאר ,ןייטשנרעב .י ; אטנָארַאט ,רעסעד .שזד ; ןיסנַאק

 .ג .מ ן.נעק ,לאערטנַאמ ,סילָאגרַאמ .י ;ָאייהַא ,דראפנעה .ס

 -ריוו ,ןייפדלַאנ .א ;ןעגישימ ,ףלעהטָאנ .מ ;דנאלירעמ ,טַאטשיײינ

 ; אטַאסענימ ,יקסוועלינַאמ ,ס ; סאסקעט ,רעפייש .שזד ; אינישזד

 .טוקיטענַאק ,רעביילג .שזד ;ירוזימ ,רעליפ .א

 טנעפע ,עטימַאק .זקע .צַאנ רעד ןופ ןַאמרעשט ,גרעבנייוו .ו

 םינ ןיא םע? .ןעבַאגפיוא ערהיא טרהעלקרע ןיא ןָאשנעװנַאק יד

 יפיטַאר וצ רַאנ --- רע טגָאז --- סעיינ ןעפַאש וצ ןאשנעוונַאק א

 ."ץעזעג ןופ ןעגנורעדַאפ יד טיט עטמַאַאב יד זעֶעִצ

 .ןאשנעוונַאק רעד ןופ רעטערקעס טלהעוורע טרעוו יקסנעוויא .מ

 יד ןופ ןעטַאטלוזער יד רעביא טכירַאב ַא ּפִא טינ ןיקסוג .ר

 .עטימַאק .זקע .צַאנ רעד רַאּפ ןעלהאוו

 רעדעי רַאפ ןעטַאדידנַאק עטרינימַאנ יד ןופ ףניפ עטשרע יד

 םייב ןעמיטש להָאצ עטסערג יד ןעגַארקעג ןעבָאה עכלעוו ,עטימַאק

 : טלהעוורע רַאפ טרהעלקרע ןערעוו ,םודנערעפער

 "רעניד .י ,ףלָאװ .ב ,גרעבנייוו .י :עטימַאק ןאשייזינאגרדַא

 ,ףאדיװאד .מ :עטימַאק סיפַא ,ןַאמלוש .ה ,?עקטאה .מ ,ןייטש

 לאנַאשייקוידע ןיקבאר .וו ,זאמסוז .ס ,ןירעּפלא ,ד ,גנידלַאנ .מ

 דַאװ .א ,ןַאמשיפ .י ,האקַאילּפיש .י .א ,ןַאמרענייפ .נ ;עטימַאק
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 ,זיּפשַא .י .מ :עטימָאק סנעװירג .טאלבנעזָאר .מ .י ,יקסניל

 "ונאס .,רעסַאוװשירפ ,ב ,ןאמרעדניז ,? ,ןאמרעווליס .י ,ןיקסַאב .ס
 ,רד ,םולבנעיליל ,ב ,ןידלעז .א ,רד ,ןיקסוג ,ר :עטימַאק םוירַאט
 .ס ,ןאמרעב .9 :עטימַאק טיפענעב .קינדאּפ ,י ,גרעברעווליס .ס
 ,יקסנילאג ,5 ,ןעהַאק .י ,קינלעס .ס ,גנילרעפייה

 :ןאמרעשט ,גרעבנייוו .י ; טרידנעמַאקער ןערעוו עטמַאעב סלַא
 .װ :;רערושזערט ,גרעברעווליס .ס ;ןַאמרעשט-סייוו ,ףלואוו .ב
 ,רעטערקעס גננידרַאקער ,ןיקבאר

 עיצַאדנעמַאקער יד טוג ןעסייח סטייטס יד ןופ רעטערטרַאפ יד

 ז'ראפ עטמַאַאב עלַאנַאיצַאנ יד סלַא עטנַאמרעד יד ןערהעלקרע ןוא
 ,1924-98 רהָאי

 "צעל ם'נופ ןעננוריסַאּפ ןוא ןעננואוטפיוא יד רעביא ןעביירש

 !ןיינ --- ? רהַאי ןעט

 ןײרַא טינ ךָאנ זיא סע ,טנידנעעג טינ ךָאנ זיא רחָאי סָאד
 ײסַאּפ ןענייז רהֲאי ם'ניא ןעננוריסַאּפ יד .עירָאטסיה רעד ןיא
 .טרַאוונע גע ג רעד ןופ ןעגנור

 -ענ יד :ןעביירש וצ ןעוועג רָאנ זיא עבַאנפיוא רעזנוא
 .גניר רעטייברַא ןופ עטכיש
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 :גניר רעטײברַא ןיא ףליה עשיניצידעמ יד

 םרענימַאזקע לאקידעמ (א

 ,רַאטקַאד |ייז דךיז טָאה גניר רעטייברַא ןופ שטנערב רעדעי

 "שטנערב רעד ."רָאטקַאד-שטנערב, ןעפורעגנָא עקַאט טרעוו סָאװ

 טגירק רע סָאװ ,רַארָאנַאה ןעסיוועג ַא רַאפ ביוחמ זיא רָאטקַאד

 ערעייז ןוא שטנערב ןופ רעדילגטימ יד ןעכוזַאב וצ ,שטנערב ןופ

 .לַאפ-סטייהקנַארק ַא ןיא סעילימַאפ

 "עלק טינשברוד ןיא רַארַאנַאה רעד זיא ןעטיזיוו ענױזַא רַאֿפ

 .ןעטיזיוו עכילנהעוועג רַאפ יו ,רענ

 ןופ גניטימ ַא ףיוא טלהעוועג טרעוו רָאטקַאד-שטנערב רעד

 "עג זיא ןימרעט רעד .ןימרעט ןעטמיטשאב א רַאפ רעדילנטימ יד

 .רהָאי ַא רעדָא רהָאי בלַאה ַא ךילנהעוו

 "רָאער זיא גניר רעטייברַא רעד זעוו ,ןערהַאי עטשרע יד ןיא

 רַאטקַאד-שטנערב רעד טנעלפ ,ןעדרַא ןַא ןיא ןערָאװעג טריזינַאג

 "טימ עיינ ןעמהענניירַא םייב "רַאטקַאד גנינימַאזקע, רעד ןייז ךיוא

 "םטייקיפיטרעס קיס, יד ןעלעטשסיוא ךיוא טנעלפ רע ,רעדילג

 טגעלפ ןעמ עכלעוו ןופ ךמס ן'פיוא ,(ןעטסעטַא-סטייהקנַארק יד)

 טרעוו רעקנַארק רעד ואוו ,ןעטרַאד .סטיפענעב קיס יד ןעלהַאצסיוא

 "קאד רעדנא ןא ךיוא ןעק ,רָאטקַאד-שטנערב א ןופ טלעדנַאהַאב טינ

 ןערעװ טגיטעטשַאב זומ טפירשרעטנוא יד .ןעביירשרעטנוא ראט

 ."טיּפ יהד ףא סיטסָאשזד, א רעדא ,"קילבָאּפ ירַאטַאנ , א ןופ

 ,רעדנעלעטשנעדירפוצ ןייק טינ טייוו זיא דנאטשוצ ַאזַא

 ,ךילריטַאנ ,ךיז זומ ,רעדילגטימ-שטנערב יד ןופ גיננעהבַא

 "נַאמ ןוא רַאטקָאד ןעשיווצ טפַאשדניירפ ערעדנוזַאב א ןעלקיווטנע

 וצ ןעגנערב טנעקעג טָאה סאד .שטנערב םעד ןיא רעבעגדזָאט עב

 ּש ."םזיטירַאוװייפ, ןיא ןעגנוגיטכעדראפ

 "םוא עד ןהעזעגנייא דיילנ ןעבָאה ןעדרָא ןופ רערהיפ יד

 לֵאז ןעמ ,זעריטיגַא וצ ןעננאפעגנא ןענאה ןוא דנַאטשוצ ןעטנוזענ

 .שטנערב ןופ גיגנעהבָאנוא םיריוטקָאד גנינימַאזקע יד ןעכַאמ



 29 גנור רעטיוברא ןופ עטכושעג יד

 יד טָאה ןאשנעוונַאק רעטס רעד וצ טרָאּפער רהיא ןיא ןיוש
 ַא ןערעוו טלעטשעגנַא לָאז סע ,טרידנעמַאקער עטימָאק .זקע .צַאנ
 ךילטראווטנאראפ ןייז לָאז סאו ,רענימַאזקע ?לאקידעמ לארענעשזד
 .שטנערב םוצ טינ ןוא עוויטוקעזקע רעד וצ

 זיא .רענימאזקע לאקידעמ ל?ארענעשזד, ןענעו טקנוּפ רעד
 ןעמ .,ןאשנעוונַאק רעט6 רעד ןופ גנונדרַא-סעגַאט ן'פנוא ןענַאטשעג

 ,ןעמוקענוצ טינ טקנוּפ םעד וצ רעבָא זיא

 יד ןיא רהֲאי ןעדעי טעמכ רימ ןעניפענ ןָא טלַאמעד ןופ
 לַארטנאק רעד ןופ ןוא עטימַאק ,זקע ,צַאנ רעד ןופ סעיצַאדנעמַאקער

 .סרענימאזקע ?אקידעמ ןעלעטשוצנַא ,טקנוּפ א עטימאק

 "ראפ ןאשנעוונַאק רעט9 רעד וצ סעיצַאדנעמַאקער ערהיא ןיא

 טקירטסיד ןערהיפנייא לָאז ןעמ ןַא ,עטימַאק .זקע .צַאנ יד טגנַאק
 זַא ךיוא ,ןעטַאדידנאק עיינ ןעדינימַאזקע וצ ,סרענימאזקע ?אקידעמ
 -נָאק רעגיזָאד רעד ןופ טריאורטסניא ןערעוו לָאז עוויטוקעזקע יד
 ןַאלּפ ַא ןעטייבראוצסיוא ןוא גנוכוזרעטנוא ןַא ןעכַאמ וצ ,ןאשנעוו
 ןוא ,טיפענעב-ךעקנארק ענונב ךיוא םיריוטקַאד טקירטסיד ןעגעוו
 .ןַאשנעװנַאק רעט10 רעדנעמוק רעד וצ ןַאלּפ רהיא ןעננערבניירא

 טינ עיצַאדנעמַאקער יד ןיא ןאשנעוונַאק רעט9 רעד ףיוא

 יד טרעיודאב קראטש ןעבַאה םעד ןעגעו .ןערָאװעג ןעמונעגנַא

 טוג ןעבָאה עכלעוו ,עטימָאק לָארטנַאק יד ןוא עטימַאק ,זקע .צַאנ

 .עמרַאפער אזַא ןופ טייקניטכיוו יד ןהעזעג

 עדנעטלַאװראפ עדייב יד ןעבָאה ןאשנעוונַאק רעט10 רעד וצ

 -ןײרַא עיצאדנעמַאקער יד רעדיוו (.ק ,ק ןוא ,ק ,ע ,ג יד) סעטימַאק

 .טכארבעג

 ,עטימַאק .זסע ,צאנ יד טנַאז --- טגייצעג טָאה עקיטקַארּפ יד,

 ."נניר רעטייברַא ןיא ןערהיפוצניוא גיטיונ טולַאטבַא זיא סָאד זַא --

 ,סילג רהעמ טאהעג עיצַאדנעמַאקער יד טָאה לָאמ סָאד

 טקירטסיד ןעבַאה וצ , ןעסַאלשַאב טָאה ןאשנעוונאק עט10 יד
 ןערינימַאזקע וצ ,ירטנַאק ןוא קרַאיוינ רַאֿפ סרענימַאזקע לאקידעמ
 טלעטשעגנַא ןעלַאז סרענימאזקע ?לאקידעמ יד ןעטַאדידנַאק עיינ

 -ַאב רעהירפ ךיז לאז עכלעוו ,עטימַאק וויטוקעזקע רעד ןופ ןערעוו

 ."ךראאב לאקידעפ א טימ ןעטַאר

 -אד ;ןעמיטש 1,200--ריפאד ;םודנערעפער ןופ טאטלוזער

 ,2,618---ךענַשג
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 םיריױטקָאד טקירטסיד (ב

 "עג טינ םעד טפַאשענּפָא ןעבַאה סרענימאזקע ל?אקידעמ יד

 -נערב יד ןיא רעדילגטימ עיינ ןעמהענניירַא םייב דנַאטשוצ ןעטנוז

 -עג ץלַא ךַאנ ןיא סטייקיפיטרעס קיס ןעבעגסױרַא סָאד ,סעשט

 ןערעװ עכלעוו ,םיריוטקַאד-שטנערב יד ןופ דנעה יד ןיא ןעבילב

 .אפוג סעשטנערב יד ןופ טלהעוורע

 ,טײקגיזַאלסטיײברַא ןופ ןעטייצ יד ןיא זַא ,טקרעמַאב טָאה ןעמ

 רעד סָאװ ,סטיפענעב-זעקנַארק סעמוס יד ךיוא ןענייטש ,קעלס ןופ

 -ןעקנַארק יד ןענעלפ סעשטנערב עכנַאמ ייב ,סיוא טלהָאצ ןעדרָא

 "שרַאפ יד ןעשיווצ .,ןעמהַאננייא יד ןעגייטשרעבירַא סטיפענעב

 ,ענַאל רעלַאמראנמוא ַאזַא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ױזַא יו ,תוצע ענעד

 "קאד-שטנערב יד םאטשנא זַא ,עיצַאדנעמַאקער יד ןעוועג ךיוא זיא

 םסָאװ ,םיריוטקַאד טקירטסיד ןערעוו טרהיפעננייא ןעלָאז ,םיריוט

 סקירטסיד יד טָא ןוא סעשטנערב יד ןופ גיגנעהבָא ןייז טינ ןעלַאז

 .סטייקיפיטרעס קיפ ןעבעגסױרַא ןעלַאז םיריוטקָאד

 "עג (* אקנעמילק ,רד טָאה ןאשנעוונַאק רעט18 רעד ףיוא

 רע .עגַארפ טיפענעבדזעקנַארק רעד רעביא טארעפעד ַא ןעטלאה

 םעטסיס עגיטציא יד, ןַא ,ןעלעיּפשייב ?עיפ טימ טגייצעגנא טָאה

 -עגסיוא ןערעװ סע סָאװ ,םעד רעסיוא .תונורסח טימ ?לופ ןיא

 ךיוא רעדילנטימ יד ןעבָאה ,סטיפענעב עכילצעזענמוא ?לעיפ טלהַאצ

 ןַא טיג רע ."ןעגנולדנַאהַאב-רָאטקַאד יד ןופ ןעצונ עלַא טינ

 רע .ןעגיטייזַאב וצ ןעלביא עזיד ױזַא יו ,רענעלּפ ענעדישרַאפ

 וַא ןעמהענ טעוװ ןאשנעונַאק יד זַא ,גנונפָאה רעד טימ טגידנע

 (==*.ענַארפ רעד ןיא גנולעטש עטסנרע

 ןענעייל ןַאשנעװנַאק רעבלעז רעד ןופ ןעלָאקָאטָארּפ יד ןיא

 :רימ

 גןאמרעשט ,49 .רב ,ןַאמטָאר .י) .טעטרָאּפער עטימָאק טיפענעב קיס יד,

 (.רעטערקעפ ,87 .רב ,גרעברעווליס .ס .רד

 "הע לָאז עטימָאק וויטוקעזקע יד (1 :טרידנעמָאקער עטימָאק יד

 .םיריוטקָאד 9 ןופ דנעהעטשַאב ,דראָאב !רָאזייוװדא לאקידעמ ַא ןעלהעוו

 רעטנוא ןעבָאה ןעלָאז עטימָאק וויטוקעזקע רעד טימ ןעמַאזוצ דראָאב עזיד

 רעד טימ ןהָאט וצ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייהנעגעלעגנא עלַא טביזפיוא רעייז

 .1920 ,רעבמעצעד ןעמ16 םעד ןעברָאטשעג (*

 1 .ןאשנעוונָאק רעט15 רעד ןופ טכירַאב (**
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 .םווראטינאס ןוֿפ גוגנעהבָאנוא גנור רעטיוברא ןופ םיוז רעשינוצידעמ
 .ןעמונעגנָא טרעוו עיוצַאדנעמַאקער יד

 ןייז ןעלָאז דראָאב רעטנָאמרעד-ןעביוא רעד ןופ סרעבמעמ יד (9
 .ןעמונעגנָא טרעוו עיצַאדנעמַאקער יד .רעדולגטימ-ןערהע

 סעטימָאקיבָאס ןעלעטשנָא לָאז דראָאב ירָאזויוודא ףאקידעמ ֹוד (8
 -ער יד .גומוונ רַאפ ןענופעג סע ןעלעוו ייז ןעוו ,טדעטש ערעדנַא ןיא
 .ןעמונעגנָא טרעוו עיצַאדנעטַאק

 וווטוקעוקע רעד טימ ןעמַאזוצ דראָאב ורָאזויוװדא לאקידעמ יד (4
 .סטנאדנעטַא לאקידעמ טקירטסיד ןעלעטשנָא ןעלָאז

 טרעוו סע .עיסוקסיד עמירַאוװ ַא סיורַא טפור טקנוּפ רעטצעל רעד
 סָאמ ןיוא טימ ןעמרָאפער לעיפ יוזַא זַא ,סערעדנַא ןעשיווצ ןעזיוװעגנָא
 ַאזַא טימ טציא ךיז ןעמענרַאפ .ר .ַא ןופ רעדולגטימ וד ןעקערשּפָא טעוו
 טרעוו סע .ךילגעמנוא זיא םעטסוס-םירווטקָאד ןוא םרָאפער רעכולדנירג
 -סיס רעיינ רעד ןופ ןעטייקכילמהעווקַאבנוא וד ףיוא ןעזיװעגנָא ךיוא
 ןַאלּפ םעיונ םעד ןופ תולעמ יד ףיוא ןָא טזייװ גרעברעווליס .רד .םעמ
 טעוו ןַאלּפמ רעטגיילעגרָאפ רעד וַא ,ןעלעיּפשייב לעיפ טימ טווװַאב ןוא
 ןופ ןַאמרעשט ,סַָאנָאו .ר .ַא ןופ רעדילגטימ יד ןופ טיפענעב םוצ ןייז
 רעד ןופ ןעטייו עטריצילּפמָאק יד ףיֹוא ןָא טגייצ ,עוויטוקעזקע רעד
 יד .טקנופ ןעויד מימ ןעלייא טינ ךיז לָאז ןעמ זא ,הטַאר רע ןוא ענַארפ
 יו ןַאמרענויפ .נ ןופ טרידנעמַא טרעוו עטימָאק רעד ןופ עיצַאדנעמָאקער
 ,ויטוקעזקע לארענעשוד רעד וצ טרידנעמָאקער ןָאשנעװנָאק יד ; מגלָאפ
 ןעטכַארטַאב יז לָאז דראָאב ירָאזויװודא לאקודעמ רעד טימ ןעמַאזוצ סָאד
 םעדכָאנ .סעשטנערב יד רַאפ םיריוטקָאד טקירטסיד ןעבָאה וצ ןַאלּפ םעד
 ןענופעג ןעלעוו דראָאב ורָאזייװדַא לאקידעמ רעד טומ וווטוקעזקע יד יו
 ןעקושסיורַא ןַאד וויטוקעזקע יד לָאז ,ןערהופוצנווא סָאד ךולגעט רַאפ
 .םודנערעפער לעשעּפס ַא וצ עגַארפ עויד

 (*"ןעמונעגנָא טרעוו ,טרידנעמַא יוו ,עיצַאדנעמָאקער יד

 ייוצ עטשרע יד רַא פ ןעסַאלשַאב טָאה םודנערעפער רעד
 ,טקנופ א ראפ 796 ןענעג 6,096 ןופ טעטירָאיַאמ א טימ ןעטקנוּפ
 רראאב ירָאזייװדא ?אקידעמ רעד טימ ןעמַאזוצ וויטוקעזקע יד; זַא
 סעמעוו ,רָאטקַאד א ןעלעטשוצנָא םטנעמשזדנארא ןעכַאמ ןעלַאז
 ןוא סנַאשיײקילּפַא םישרעבמעמ ןעסעּפ וצ ןייז לָאז סע עבַאנפיוא
 ןוא ריפצד 4,001 ןעוועג טָאטלוזעד רעד זיא ,"סטייקיפיטרעס .קיס
 .ועגענאד 1

 .ןָאשנעװנַאק רעט15 רעד ןופ גנוציז רעט8 רעד רעבוא טכירַאב ("
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 ; דראַאב ירָאזייװדא לאקידעמ ַא ןערָאװעג טלהעוורע זיא סע

 ,ָאבמעד .יוד ,ןַָאסירעמ .רד ,עּפסַאק ,רד ,ןרעּפלַאה ,רד ,אקנעמילק .רד

 .ןַאלּפַאק ,רד ןוא עדנַאל ,רד ,ןָאסלענ ,רד ,ןיקסעּפ .רד

 ךיז טָאה סטנאדנעטַא לאקידעמ טקירטסיד ןעגעוו ענַארפ יד

 -עמ .א .י ןוא ןַאסלענ .ב ,גרעברעווליס ,ס םיריוטקָאד יד .,ןעגיוצעג

 .רַאפרעד טריטיגַא קרַאטש ןעלקיטרַא עהייר ַא ןיא ןעבָאה ןַאסיר

 ןעגעק םיריוטקַאד טקירטסיד יד ןופ תולעמ יד ןעזיוועגנַא ןעבָאה ייז

 -קעס טנעטסיסַא ךַאנ טלַאמעד ,ןיקסַאב ,י ,םיריוטקַאד-שטנערב

 ,עטימַאק טיפענעב קיס רעד ןופ רעטערקעס ןוא ןעדרַא ןופ רעטער

 ןעלַאמרַאנמוא םעד ףיוא ןעזייוואוצנָא טרעהעגפיוא טינ ךיוא טָאה

 .טיפענעב-ןעקנַארק ןופ ןעננולהָאצסיוא יד עגונב דנאטשוצ

 רעביא טקישעגסױרַא 1915 ןיא טָאה עטימַאק .זקע ,צַאנ יד

 .םודנערעפער לעשעּפס ַא םירױטקַאד טקירטסיד ןופ ענַארפ רעד

 -נעטַא טקירטסיד ןעגעג טנע'קסּפ'עג טָאה םודנערעפער רעד רעבָא

 וצ ןעבעגעגרעביא טָאה (1916) ןָאשנעװנַאק רעליווזנארב יד .סטנאד

 יד ןעטכַארטַאב לָאמַאכָאנ לָאז יז ,עטימאק טיפענעב ,צַאנ רעד

 זיא יז יװ םעדכַאנ ,עגַארפ יד טָאה עטימַאק טיפענעב יד .ענארפ

 .םודנערעפער םוצ טקישעגסױרַא רעדיוו ,סולשַאב ַא וצ ןעמוקעג

 עטימַאק טנַאיצַאזינַאנרַא יטיס רָאגַאקיש יד טָאה 1916 ןיא

 זעבַאה ןעטרָאד סעשטנערב יד זַא ,ןעזיוועגנַא טכירַאב ַא ןערהיא ןיא

 -נייא ןעבאה ייז יװ ,טיפענעב קיס רהעמ 9902,94 טימ ןעגיוצעג

 ןייז ןיא ץנַארק .פ טגַאז--ט י נג טגייצ טכיראב אזַא; .טלהַאצעג

 םקנערק ןעמ זא--1917 ,"רניירפ , רעמונ-רַאונַאי ןופ ?עירָאטידע

 -נירַא דיז טָאה סע ןַא רַאנ ,גניר רעטײברַא ןיא ?לעיפוצ שיזיפ

 תאלוח ַא ,סרעבמעמ ךס ַא ייב תאלוח עניטסייג א טּפאכעג

 םיפענעב קיס ןעהיצ וצ ןוא רעדירב ענעגייא יד ןעלדניװשַאב וצ

 : * *.ךילצעזענמוא

 גנידלַאג .מ ןופ לעקיטרַא ןַא ןַארַאפ זיא רעמונ ןעגיבלעז ןיא

 ."םיריוטקַאד טקירטסיד ןופ ןעצונ ןוא טייקגידנעוװטיונ יד; רעביא

 טַאטלוזער רעד ַאד זיא "דניירפ, (117) רעמונ-לירּפַא ןיא

 .םיריוטקַאד טקירטסיד ןעגעוו םודנערעפער ןעטייווצ ם'נופ

 ועראוועג ןעבעגענּפָא ןענייז םיריוטקַָאד טקירטסיד ר ַא פ

 ,טסייה סָאד .9,408 טמיטשעג ןעבָאה ןענענ ,ןעמיטש 35

 .ןעמיטש 960 טימ ןעלַאפעגברוד זיא טקנוּפ רעד זַא

 םעטסיס סָאד ןעפרָאװעגבָא זיולב ָאד טָאה םודנערעפער רעד

 ױזַא .גנוטכירנייא עלַאנַאיצַאנ ַא םלַא םיריױטקַאד טקירטסיד ןופ
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 טייקגירנעווטיונ עסיורג א טלחיפעג רעבא ךיז טָאה קרָאידוינ ןיא יו
 טָאה רעכלעוו ,עטימָאק א טרימרָאפ ךיז םָאה ,גנוטכירנייא אזא ןיא
 -- ֿפעטיּפַאק ןעטייווצ ןיא ןהעז ןעלעוו רימ יו -- ףוס לכ ףֹוס סע
 .טרהיפעגנייא ךָאד

 ,רד ןעוועג גנַאפנָא ןיא ןיא רענימאזקע לאקידעמ ףישט רעד
 -וא טמַא םעד טמענרַאפ 1999 טניז .איפלעדַאליפ ןופ אבראה
 רעטערקעס רעד ךיוא זיא רעכלעוו ,ןַאסירעמ .א ,י ,רד ךילטלענטנע
 ,דראָאב ירָאזייװדא לאקידעמ ןופ

 טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעקרָאירינ (ג

 -יַארטעד רעד ףיוא זיא םיריוטקַאד טקירטסיד ןופ עגַארפ יד
 טָאה ןעמ ,ןעמואוושעגפױרַא קירוצ ןַאשנעװנַאק (רעט19) רעט
 רעטסנעפ ן'כרוד ןיירַא יז ןיא ,ריחט ןופ טּפוטשעגסױרַא רהיא

 "ער יד טָא ןערָאװעג ןעמונעגנַא זיא ןאשנעוונַאק רעד ףיוא
 ; עיצולאז

 םיריוטקַאד טקירטסיד ןעגנעוו

 עסוורג וד ןיא גנולדנַאהַאב עשיניצידעמ ֹוד זַא ,טכַארטַאבנא ןוא
 ,םיריוטקָאד טימ סרעבמעמ ֹוד ןעגרָאזרַאפ סעשטנערב וד ואוו ,טדעטש
 ;דנעלעטשנעדורפוצ טםונ סיורַא ךיז טגיוצ

 -סיורַא רָאלק ךיז טָאה הפגמ רעטצעל רעד ןיא זַא ,טכַארטַאבנא ןיא
 א ןעלעטשוצנָא רעדנוזַאב שטנערב ןעדעי ןופ םעטסוס רעד זַא ,ןעזיוועג
 סרעבמעמ ערעזנוא ןופ רעזייה יוד ןיא ןעדייל טכַארבעג טָאה רָאטקָאד
 -עג טינ רעדולגטימ-שטנערב ֹוד ןעבָאה םיריוטקָאד יוד סָאװ ,םעד בעילוצ
 -- ,ףלוה עשונוצודעמ עגיטייצ יד ןעבעג

 וצ ןערידנעמָאקער וצ .ר .ַא ןופ ןאשנעװנָאק עט19 וד טסילשַאב
 זַא ,טייקכילגעמ ַא ָאד זיא סע ואוו ,סעירָאטירעט ןוא טדעטש עסיורג עלַא
 לאקידעמ ןעדנורג ןוא ןעגינויארַאפ ךיז ןעלָאז סעשטנערב עגיטרָא יד
 רע ןעוו ,.ר .ַא ןופ דילגטימ םעד ןעבעג וצ ידכ ,םיריוטקָאד טקירטסיד
 א ,עולימאפ ןיוז ןוא םהיא ראפ ףליה רעשיניצידעמ ןיא ךיז טגיטוונ
 .גנולדנַאהַאב עשינוצידעמ ערעסעב ןוא ערעכילטקניּפ

 "סעיראטירעט ןוא טדעטש עסיורג עלַא, ןופ סיוארַאפ ןיא
 טייקנידנעווטיונ יד אוו ,קרַאידינ ןעגנַאגעג ,ךדיז טהעטשרַאפ ,זיא
 טלהיפענ ךיז טָאה גנולדנַאהאב עשיניצידעמ יד ןערימראפער וצ
 ,ןעטטקרַאטש םא



 גנור רעטייברא ןופ עטכישעג יד 824

 ,טיִארטעד ןיא ןאשנעוונַאק רעד רָאפעב ךַאנ ,רעהידפ ןיוש

 -יײברַא ןופ רעוט ענינייא לעיציפַאנוא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז

 .ק ,סאלאוו .ס ,ןאמרענייפ .נ ,לעיּפשיירד .י ,רענייטש א ,גניר רעט

 -נא ןוא רעייּפש .ז ,ןאמדלעפ .ה ,לעדנאמ .א ,לעקסעה .י ,זאמחטאר

 יד ןעריזילארטנעצ וצ יוזא יו ,רענעלּפ טכאמעג ןעבַאה ןוא ,ערעד

 לאקידעמ .ר .א ןעלעיצעּפס א ןעריזינַאגרָא ןוא ףליה עשיניצידעמ

 ןעביױשעננַא וליפא טָאה ל?עיּפשיירד .קרָאידינ ןיא טנעמטראּפעד

 .םעד ןעגעוו טעלפיל א

 הצע ןַא יו רדחעמ טינ ןעוועג גנַאּפנַא ןיא זיא סָאװ ,ןַאלּפ רעד

 .גנַאלקַּפַא ןעמיראװ א ןענופענ טָאה ,סעשטנערכ יח וצ

 םעד טאהעג טָאה סָאװ עטימָאק א טעדנירגענ ךיז טָאה סע

 .ץנערעפנַאק א ןעפורוצפיונוצ קעווצ

 ,ןוּפ תואצוח יד טניילענסיוא ןיילַא רעחידפ טאה עטימָאק יד

 .ץנערעפנַאק רעד

 -ניאראפ ייז טָאה ןוא סעשטנערב יד טכוזאב טָאה עטימַאק יר

 "עמ ַא ןעדנירג וצ גנוגעוואב רעד ןיא ןעסילשוצנַא ךיז טריסערעט

 .טנעמטראּפעד ?אקיד

 "נערב רעקרַאידרינ יד ןעפורעג טָאה סָאװ ,טפירשוצ םעד ףיוא

 ,טנעמטראּפער לאקידעמ א ןעדנירג ןענעוו ץנערעפנַאק א וצ סעשט

 :סעשטנערב 11 עדנעגלַאפ יד ןעבירשעגרעטנוא ןעוועג ןיוש ןענייז

1 8 25, 28, 83, 49, 06, 78, 198, 199, 200, 806, 228, 209, 3807 

 .860 ןוא 0

 ראורבעפ ןעט5 םעד ןעראווענ ןעטלאהעג זיא ץנערעפנָאק יד

 .ללָאה "סטרעוורַאפ , ןיא 9

 וצ עטיטַאק א ןערָאװעג טלהעוורע זיא ץנערעפנַאק רעד ףיוא

 .טײברא-סנַאיצַאזינַאגרַא יד ןהאט

 ,ץנערעפנאק רעד ףיוא ןערָאװעג טלהעוורע ןענייז סָאװ ,יד

 "עמ ןופ עטימַאק עטשרע יד סלַא ןערעוו טכַארטַאב ךיוא ןענעק

 .טנעמטרַאּפעד ?אקיד

 .א 149 .רב ,לעקסאה .מ :ןיירא ןענייז עטימַאק רעד ןיא

 ?164 .רב ,ידיורב .ר .סדמ ;75 .רב ,סַאלַאװ .ס ; 295 .רב ,לעדנאמ

 0 11 .רכ ,גרובזניג .5 ;168 .רב ,ןַאמרענייפ ;1 .רב ,ןָאסנָארא

 : 149 .רב ,ןַאמדלעפ ; 246 .רב ,רעגעלרעפ ; 199 .רב ,ןַאמהטַאר

 .78 .רב ,רעייּפש ןוא ,8959 .רב ,טַאלבנעזַאר :74 .רב ,לעיּפשיירר
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 ַא טלעטשעגנַא עטימַאק יד טָאה ,9 ,יפוי ןעט28 םעד
 -םננוטיידאברַאפ יד ןערהיפכרוד טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,רעשזדענעמ
 ,טייברַא

 ,ןירלאג .ה ןענַאטשעגוצ עטימַאק רעד וצ ןענייז טייצ רעד וצ
 828 ,רב ,יקצטאלק ,מ ןוא ,218 .רב ,ןייטשנוארב .ב ;1 .רב

 טאה טנעמטרַאּפעד לאקידעמ ם'נופ טייקניטעט ע'תמא יד
 ,1919 ,רעבָאטקַא ןעט1 םעד ןעגנַאפעגנַא ךיז

 שטנערב רעדעי טינ ןיא ץנערעפנַאק ןֹופ סולשַאב םעד טיול
 -נֶא ךיז ןעבָאה גנאפנָא ןיא .ןעסילשוצנַא ךייז ביו ח ס ןעװעג
 .םעשטנערב 80 יוװ רהעמ טינ טנעמטראּפעד םעד ןַא ןעסַאלשעג

 "ּפירג, יד ןעננאגעגמורַא זיא ,ןעסייוו רימ יו ,רהָאי םעד ןיא
 .ןעגירק ןצ ךילנעמנוא ןעוועג זיא ףליה עשיניצידעמ ןוא

 -טיורַא ךיז טָאה ,טייצ-עיצנעולפניא רעד ןיא עקַאט םֵא ,ָאד
 -עד לאקידעמ ןעלעיצעּפס ַא ןופ טייקגיטכיוו עסיורגנ יד ןעזיוועג
 ,טנעמטרַאּפ

 -עמ רעד טָאװ ,םיריוטקַאד טקירטסיד ערעלוגער 29 יד וצ
 רע טָאה ,רעהירפ ןופ טרישזַאגנַא טָאהעג טָאה טנעמטרַאּפעד לאקיד
 -ער ןופ ףעטס ארטסקע ןַא טלעטשעגנָא הפנמ רעד ןופ טייצ ןיא
 .םיריוטקַאד-וורעז

 יו 40--80 ןעכַאמ וצ ןעמוקסיוא טגעלפ רָאטקָאד ןעדעי
 .גַאט א ןעטיז

 רהָאי ןעטשרע םעד ןיא ןענייז ןעטיזיוו 63,000 רהעפעגנוא
 פאקידעמ ם'נומ טלעטשעגנַא ,םיריוטקַאד יד ןופ ןערָאװעג טכַאמעג
 ערעייז ןוא גניר רעטייברַא ןופ דעדילנטימ יד וצ ,טנעמטרַאּפעד
 .ןעילימַאפ

 רעט90 רעד וצ עטימַאק .זקע ,צאנ רעד ןופ טכירַאב םעד ןיא
 קראי ןינ ןופ טרַאּפער א ךיוא רימ ןעניפעג ןַאשנעװנַאק (קרַאונ)
 : טנעמטרַאּפעד לאקידעמ טקירטסיד

 עיצנעולפניא רעד טימ ףמאק רעזנוא

 לאטרַאווק ןעטשרע םעד טגידנערַאפ ןעבָאה רימ ווו םעדכָאנ ,טצוא

 טימ לאטרַאוװק ןעטוווצ םעד גידנעגנַאפנָא ןוא טווקגיטעט רעזנוא ןופ

 לאקידעמ רעד רעד זַא ,טגווצרעביא רימ ןענייז ,ןעמַאזקע ןערעווש וַא

 רעמויברַא ןיא ןעמרָאפער עטסניטכיוו וד ןופ רעניוא ווא טנעמטרַאפעד

 .גלָאפרע רעסוורג 6 ויא םעטסוס עזיד זַא ןוא ,גניר
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 -עווש וצ ַא ,ןעמַאוקע רערעווש ַא ןעוועג ויא עיצנעולפניא וד ,ָאו

 -טרַאּפעד לאקידעמ טקירטסוד רעד יו ,עיצוטיטסניא רעגנוו ַאזַא רַאפ רער

 ןעמַאזקע םעד ןעבָאה רימ זַא ,ןעגָאז ץלָאטש טימ רימ ןענעק ךָאד ,טנעמ

 | ' .ןעטלַאהעגסיוא ךיירגלָאפרע

 ןוא םיריוטקָאד ןופ וורעזער ַא ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא טכַאנ רעביא

 רעד טימ ףמַאק ןיא ןעפרָאװעגניירַא ךיילג ךיו ןעבָאה רימ ןוא ,סעסריונ

 ןעבָאה דנַאה רעטינעג ןוא רעשיטַאמעטסוס ַא טימ .עימעדיּפע רעכילקערש

 ןעדעי ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה רימ ביוא ןוא ,טרהיפעגנָא טייברַא יד רימ

 ןעבָאה עכלעוו ,עגינעי יד ןעפלָאהעג ןעטסגינייוו םא רימ ןעבָאה ,רעבמעמ

 .ףליה ךָאנ ןעדלַאמעג ךיז

 ונוא ןעבָאה ןעדנעטשמוא יד לעיפיוו ףיוא ןעפלָאהעג ןעבָאה רימ |

 סרעבמעמ ןעשיווצ דיישרעטנוא ןייק טכַאמעג טינ ןעבָאה ריט .מביולרע

 טנעמטרַאּפעד לאקידעמ םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןענייז סָאװ ,סעשטנערב ןופ

 .ןעסָאלשעגנָא טינ ןענווז עכלעוו ,ֹוד ןוא

 ,םיריוטקָאד טקירטסיד ֹוד רעסיוא ,ןענַאטשַאב ויא ףעטס רעזנוא

 .סעסריונ 4 ןוא סרעשדלעפ ך ,םיריוטקָאד וורעזער 7 ןופ

 יד ןוא ןעטיזיוו 288 טכַאמעג ןעבָאה ןיולַא םיריוטקָאד וורעזער יד

 ןענייז ןעלַאפ עכנַאמ ןיא .ןעטנעיצַאּפ 159 טלעדנַאהַאב ןעבָאה סעסריונ

 ןעדעי ןעכוזַאב ייווצ ןעכַאמ וצ ןערָאװעג טריאורטסניא םיריוטקָאד יד

 םעסריונ יד ןופ טייברַא יד .ןערָאװעג דנוזעג זיא רעקנַארק רעד זיב ,גָאט

 ןהָאט וצ ךיוא רָאנ ,ןעקנַארק םעד םורַא ןהעגוצמורַא רָאנ טינ ןעוועג זיא

 וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רימ ןענייוז ןעלַאפ עכנַאמ ןיא .םייברַא-זיוה

 .ןערָאװעג דנוזעג זיא טנעיצַאּפ רעד זיב ,טכַאנ ןוא גָאט ,סריונ א ןעטלַאה

 ווס ןוא ךילנעורעּפ ייס ,זנוא ןעמ טקנַאד גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ

 .םויברַא רעטוג רעד רַאפ ,ףעירב ךרוד

 ס'גיקסַאב .ו רעטנוא עטימָאק רעלעיצעּפס ַא ךרוד טָאה .ר .ַא רעד -

 ףֹמַאק ןעזיד ןיא שילַארָאמ ןוא לעיצנַאנופ טציטשעג זנוא גנורהיפנָא

 .עימעדיּפע רעד טימ

 -עמ רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ רהַאי ןעטייווצ םעד ןיא

 עעדיא יד .טייקניטעט ןייז טײרּפשעגסױא םנעמטרַאּפעד לאקיד

 טָאה ףליה רעשיניצידעמ ר ע ט ריי לא ר ט נע צ ַא ןופ

 סע .סעשטנערב ?הָאצ ערעסערג ַא ץלַא ןעגנירדוצכרוד ןעגנַאפעגנַא

 טָאה טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד ןוא םרעיודעג גנַאל טינ טאה

 .םעשטנערב טרעדנוח ייווצ ךרע ןַא ועמונענמורַא ןיוש

 טָאה ,סעשטנערב להָאצ ערעסערג ַא ךיז רעטנוא גידנעבַאה

 .ןעבַאנפיוא ענייז טיירבעגסיוא ךיוא טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד
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 טאה רע סָאװ ,םעד טימ זיולב טנענונַאב טינ ןיוש ךיז םאה רע
 ךיוא טָאה רע רָאנ ,םירױטקַאד טקירטסיד ןופ ףעטס 8 טושועג
 -ישרַאפ ןופ ןעטסילַאוצעּפס עסיורג טימ סטנעמשודנארא טכאמעג
 ןעטעיבעג עשיניצידעכ ענעד

 הצע ןייק ןעק רָאטקַאד-טקירטסיד רעדַא "ןעילימַאפ רעד ביוא
 טנעמטרַאּפעד לאקידעמ טעד ךרוד דילנטימ רעד טנירק ,ןעבעג טינ
 -עּפס-ראטקַאד א ,ךילנהעוועג יו ,זיירּפ ןערענעלק ךס ַא רַאפ
 ,טסילַאיצ

 וצ ןעפלאהעג ךס ַא טָאה ןעטטילַאיצעּפס יד ןופ ףעטס רעד
 רעדילגטימ יד ראפ ףליה רעשיניצידעמ ןופ םעלבַארּפ סָאד ןעזייל
 ,סעילימאפ ערעייז ןוא גניר רעטייברַא ןופ

 1999 ,ילוי ןעט1 םעד ויב ,1921 ,ץרעמ ןעט18 םעד ןוֿפ
 יד וצ רעדילנטימ יד ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז (ןעטַאנַאמ 18)
 184 ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ .ןעטיזיוו 4,587 ןעטטילַאיצעּפס
 םעד ץוח א .ןעטנעיצַאּפ יד ןופ ןעמייה יד ןיא סעיצאטלוסנַאק
 -יוו 400 רעביא .סעיצַארעּפָא 96 ןערָאוװעג טרחיפעגכרוד ןענייז
 -עג ןענייז טא ,רעדילנטימ רַאפ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעטיז
 ייז טָאה טנעמטראּפעד ?לאקידעמ רעד קרָאידוינ רעסיוא ןופ ןעמוק
 ,טאט ןוא טאר טימ ןעפלַאהעג

 טאה ןעטסילַאיצעּפס יד דצמ ףליה רעשיניצידעמ רעד רַאֿפ
 ןײלַא רַארָאנָאה ןיא טלהַאצעגסיױא טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד
 ,ראלַאד 8

 -נאק ַא פא טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד טלַאה רהַאי טעדעי
 -םיריוטקַאד יד טימ ןוא םיריוטקַאד טקירטסיד יד טימ ץנערעט
 .ןעטסילַאיצעּפס

 ,ןעלטימ טכוועג ןערעוו ןעצנערעפנַאק עכילרהעי יד םִא ףיוא
 ףליה עשיניצידעמ יד ןערעטערגרַאפ וצ ןוא ןערעסעבוצסיוא יוזַא יו
 -עד לאקידעמ םוצ ןעגנַאלַאב עכלעוו ,רעדילנטימ .,ר .ַא יד ראפ
 .טנעמטרַאּפ

 -עג טנעמטרַאּפעד ?אקידעמ רעד טאה ,1922 ,רעבַאטקַא ןיא
 ,טראידוינ ,סיילּפ גניווריוא סס ףיֹוא קינילס ַא טנעפע

 -טנַארק יד ןעניפעגוצסיוא ,זיא קינילק םעד ןופ עבַאנפױא יד
 ןעטייקגירעווש ןענעגעגַאב םיריוטקַאד יד ןעוו ,5ָאפ אזא ןיא טייהח
 רעקנארק רעד טרעוו קינולק םעד ןיא .זָאננאיד םעד ןעלעטש ם'ניא
 -ער רעד ןעו ןוא ,ןעטסילעיצעמס יד וה טכוזורעטנוא ךילדנירג
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 -ַאב סאוו ,ראטקַאד םעד וצ טקישעג רע טרעוו ,גיטראפ זיא טרָאּפ
 יוזא יוװ ןוא ןהָאט וצ סָאװ ,סעיצקורטסניא טימ ,לַאפ םעד טלעדנַאה
 .הלוח םעד טימ ןהעגַאב וצ ךיז

 ואוו ,טנעמטרַאּפעד ?אטנעד א ןאראפ ךיוא זיא קינילק ןיא

 רַאפ ןעטייהקנַארק-ןהייצ ןיא טלעדנאהאב ןערעוו רעדילגטימ יד

 .עטסיטנעד עטאווירפ ייב יוװ ןעזיירּפ ערעגיליב

 -עד ?אקידעמ .,ר .ַא ןופ רעדילנטימ יד רַאפ ןערעוו ןעלירב

 -יעריסקע ךיוא .ןעזיירּפ עטריצודער רַאפ טסַאּפעגוצ טנעמטרַאּפ

 .ןעזיירּפ עכילנהעוועג יד ןופ טפלעה ַא רַאפ ןעמונעג ןערעוו רעדליב

 ןערָאװעג טרינימַאזקע קינילק ןיא ןענייז 1929 רהָאי ןיא

 ועניבלעזמעד ןיא ןענייז תוצע עשיניצידעמ ,ןעטנעיצַאּפ 8

 ןוא ?אקידעמ םעד ןיא רעכוזַאב 10,148 וצ ןעראגעג ןעכענעג רהַאי

 ,קינילק לאטנעד

 רעד ןופ רהַאפנעמַאזוצ ןעכילרהעי-בלַאה ןעטייווצ םעד ףיוא

 עיצולַאזער עדנעגלַאפ ןערָאװעג ןעמונעגנַא זיא 1929 ןיא .ד .ב נ

 :טנעמטרַאּפעד לאקידעמ םעד ענונב

 רעונוא סיוא ןעקירד ,סרָאטקעריד ווא דראָאב עלַאנָאיצַאנ יד ,רימ

 לאקידעמ םעד ןופ גנוטכירנויא רערַאברעדנואוװ רעד טיס טייחנעדירפוצ

 געט .ר .ַא רעד עכלעוו טימ ,סעשטנערב רעקרָאי-וינ וד ןופ טנעמטרַאּפעד

 רעד טימ ךיז טעוו טנעטטרַאּפעד רעד טָא זַא ,ןעפָאה רימ .ץלַאטש ןייז

 ןענעיד ןענעק טעוו רע זַא יוזַא ,ןערעסערגרַאפ ןוא ןערעסעברַאפ ךָאנ טיוצ

 םורַא ןוא קרָאי-וינ רעטיירג ןופ .ר .א ןופ טפַאשרעדילגטימ עסיורג יד

 ךיוא םעוו ןוא ,טציא זיב יו ,בַאטשסַאמ ןערעסערג ַא ףיוא קרָאו-וונ

 -ולגטומ יד ואוו ,ןרעטנעצ עסיורג ערעדנַא יוד רַאפ לעיּפשייב סלַא ןענעיד
 .ןעסַאמ עסוורג ןיא ךיז ןענופעג רעד

 רימ ןעוו -- טציא ןעננַאלַאב טנעמטרַאּפעד ?אקידעמ םוצ
 .רעדילגטימ 19,000 טימ סעשטנערב 956 -- תורוש יד ןעביירש

 -ענּפָא קירוצ טָאה טנעמטרַאּפעד לאקידעמ ןופ גלַאפרע רעד
 יד ןעריזילאנַאיצ אנ ווצ ננַאלרַאפ,ןעטלא םעד טשירפ

 .ףליה עשיניצידעמ

 רהאי ן'רעביא .ק .ע .נ רעד ןופ טכירַאב ןעכילדהעי םעד ןיא

 ;רימ ןעזעק 4

 -עגסיורַא טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד ךיז טָאה רהָאי ףניפ יד רַאפ,

 בעילוצ .עיצוטיטסניא עכיורגלָאפרע ןַא ןוא עכילצונ ַא ןייז וצ טגווצ

 ןעפָאלשעגנָא סעשטנערב עלַא טינ רעבָא ךיז ןעבָאה ןעכַאזרוא ענעדישרַאפ
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 -קנופ טָאה טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד יוו םעדכָאנ .טנעמטרַאּפעד םעד ןָא

 רעדילגטימ רעדנעוווט עגילדנהעצ ֹוד רַאפ ןיא רהָאו עכילטע טרינָאוצ

 -עד עכלעוא ןערהיפגויא ןופ טייקגיטכיוו יד ןערָאװעג טרירטסנָאמעד

 רעבירעד ןעבָאה ריס .דנַאל ןופ ןרעטנעצ ערעסערג יד ןיא םטנעמטרַאּפ

 ןעגעוו טנעמטרַאּפעד םעד ןופ סעטימָאק עדנעטלַאורַאפ וד טימ טלעדנַאהרַאּפ

 רעד ןופ טכיופיוא רעד רעטנוא טנעמטרַאּפעד לאקידעמ םעד ןעלעטשקעװַא

 ןעסָאלשַאב זיא ןעגגוטַארַאב לעיפ ךָאנ .עטימָאק וויטוקעזקע רעלַאנַאוצַאנ

 "עט ןופ ץנערעפנָאק רעגירהָאי-ווח רעד וצ ןערידנעמָאקער וצ ןערָאװעג
 זַא ,יַאמ ןעט11 םעד ןערעוו ןעטלַאהעגּפָא טעוו סָאוװ ,טנעמטרַאּפעד לאקיד
 "עג ַא ןופ ןערעוו טעטלַאװרַאפ טפנוקוצ רעד ןוא לָאז טנעמטרַאּפעד רעד

 ויב טלחעװרע ןעביז -- רעדילגמימ ףלע ןופ עטימָאק רעכילטפַאשניימ

 .עטימטק .זקע .צַאנ רעד ןופ רעטערטרַאפ רעיפ ןוא אפוג ץנערעפנָאק רעד

 םעד ןופ טויברֲא רעכילצונ ןוא רעגיטכיוו רעד ןופ גידנעלייטרוא
 םעשטנערב עלַא זַא ,טרעווסנעשניוו זוא'ס זַא ,רימ ןעלהיפ ,טנעמטרַאּפעד

 -ץגנָא ןייז טנעמטרַאּפעד םעד ןיא ןעלָאז םהַאנסיוא ןהָא קרָאי-וינ ןופ

 -קריוורַאפ לָאז סָאד ןעוו .טפַאשרעדילגטימ רעצנַאג רעייז טימ ןעסָאלש

 -נויא חכב ןעוועג רעכיז טנעמטרַאּפעד לאקידעמ רעד טלָאװ ,ןערעוו טכיל

 8 ןעוועג ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעגנוטכורנווא עשיניצידעמ עיינ ןערהיפוצ
 לַאפ ןיא ןעילימַאפ ערעייז ןוא רעדילגטימ .ר .ַא יד רַאפ ףליה עסיורג

 רעדנעזיוט רעגילדנחעצ יד זַא ,טגייצרעביא ןענויז רימ .טיוהקנַארק ןופ

 ,קרָאו-וינ ןופ ךאלעקניוו עלַא ןוא טוירּפשרַאפ ןענייז עכלעוו ,רעדילגטימ

 ן'כרוד ףליה עשיניצידעמ ןעגירק ןופ טייקניטכיוו יד טציא ןעפוירגַאב

 .תובוט ןהָא ,םטופענעב ערעדנַא ערעייז ןעגירק ייז יו טקנוּפ ,.ר .ַא

 רעטנוא ןהעטש טעוו טנעמטרַאּפעד רעד ןעוו זַא ,רעכיז ןענייז רימ

 ערעזנוא ןעלעוו ,עטימָאק וויטוקעוקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טכיזפיוא רעד

 רימ .טייברַא רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןערעוו רהעמ ךָאנ רעדילגטימ
 רימ רָאנ ,טנעמטרַאּפעד םעד ןערעסערגרַאפ וצ זיולב טינ ןעסיוא ןענייז
 ןעלעוו עכלעוו ,רעדילגטימ יד ןופ ןעסערעטניא יד ןעניז ןֹוא ןעבָאה

 .טפנוקוצ רעטנעהָאנ רעד ןיא ןעצונ ערעסעב ןעבָאה

 רעד ןיא ןעכַאמ וצ ןערידנעמַאקער רימ עכלעוו ,גנורעדנע עווג וד
 -עב וצ ןוא ןעגנורעסעבסיוא עוינ וצ ןערהיפ סווועג טעוו ,גנוטלַאװרַאפ
 .טנעמטרַאּפעד םעד ןיא ןעטַאטלוזער ערעס

 רעד ףיוא זיא עטימַאק ,זקע ,צַאנ רעד זופ עיצאדנעמַאקער יד

 .ןעראוועג ןעמונעגנַא טנעמטרַאּפעד לאקידעמ ם'נופ ץנערעפנַאק
 -היוא רעד .טטנוא םסעריד טנעפטרעּפעד רעד טהחעטש טציא

 .טסיפאס .ןסע .טָשנ רעד ןוֿפ טּפיז



 הניר רעטייברא ןופ עטכושעג וד 880

 זופ טהעטשַאב טנעמטרַאּפעד לאקידעמ ם'נופ עוויטוקעזקע יד
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 .עטימַאק .,זקע .צַאנ רעד ןופ טקיש

 ,49 .רב ,לעקסעה .מ :|ײרַא ןעהעג עטימָאק .זקע רעד ןיא

 יבַאקַאי .ס ;ןַאמרעשטיסייװ ,3 .רב ,אריּפָאש .םוו ; ןַאמרעשט

 .א :רערושזערט ,3ט8 .רב ,יקצטאלק ,מ ;רעטערקעס ,98 .רב

 0 :24 .יב ,ןיטַאס .שזד ,ס ;1 ,רב ,ןידלַאנ .ה ; 87 .בב ,קאלב

 .רב ,קיגדַאּפ .שזד ; 87 .רב ,גרעברעווליפ .ס ;860 ,רב ,ןַאמרעב

 233 .רב ,ץטיװַאמעלַאכ .מ 9

 םָאה רע םניז טנעמטרַאּפעד לאקידעמ ןופ רעשזדענעמ רעד

 ,רענַאק .ס זיא טריזינַאנרַא ךיז

 יוד :ןופ טהעטשַאב ףעטפ-ןעטסילַאיצעּפס רעניטציא רעד

 סיראמ .רד ;ןעשזדריוס ןעוורענ ןוא רעניימעגלַא ,ףָאהיײנ דלאראה

 -ידעמ עכילרעניא ,דלעה .וו .י .רד ; עדנעדיילטסורב רַאפ ,זהאק

 -דלַאװ .ע .רד :יצידעמ עכילרעניא ,ץרעה שזדרַאשזד .רד ;ןיצ

 ; ןלַאה ןוא ןערעיוא ,זָאנ ,רעמּפמעק .שוד .5 .רֹד ;ןעגיוא ,ןייטש

 ,ןַאמדירפ .ד .י .רד ;זלַאה ןוא ןערעיוא ,זָאנ ,לאקס .ס .שזר .רד

 "עט י .וד ;ןעטייהקנארקדןעיורפ ,רעמייהנעדאב .8 .רד ; זעוורענ

 ,רעצנעד .כ .ב .רד ; ןעטייהקנַארק-רענעמ ןוא ןערינ ,טיוה ,םיובנענ

 ;ןעטייהקנַארק-רעדניק ,ןייטשדלעפ .ט ,רד ;ןעטייהקנַארק-רעדניק

 ,טסירטעמַאטּפָא ,רעקעב .ב .ל ,רד ; יער-סקע ,ןעדניל ,ס .א .רד
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 001 הנור רעטיוברא ןופ עטכישעג יד

 .טנעמטראּפער ירעטעמעס ןופ עטכישעג יד

 גניר רעטייברא רעד ןעראוועג טריזינאגרַא ןיא סע תעשב

 יד רַאפ זיא ,1892 ןיא קראירינ ןופ ןייאראפ סגנוציטשרעטנוא

 ןעגייא ןַא ןענעװ עגארפ יד ןעמואושענפױורַא ךיילג רעדילגטימ

 ,םלוע-תיב ַא ףיֹוא לעקניוו

 -ַאב ,רהיפניירא רעזנוא ןיא טקרעמאב ןיוש ןעבָאה רימ יו

 רַאנ ,הלחק רעד וצ טינ ט'נימלע-תיב יד עקירעמַא ןיא ַאד ןעגנַאל

 .ןןענייארשפ ןוא טיטעייטַאס ,ןעטפַאשלעזעג עטאווירּפ וצ

 רעכלעוו ,ןנמ"רב א ןופ עילימאט יד טנענעגאב טציא ביוא

 ,הרבה רענעי רעדא רעד וצ טננַאלאב טינ ןעבעל ןייז ייב טָאה

 םענייר ן'פיוא עקרק ?לעקיטש א ןעגירק וצ ןעטייקגירעווש עסיורג

 גילדנהעצ עכילטע טיִמ רענרע ךס ַא ןעועג ךַאנ סָאד ןיא ,טרָא

 .לַאקירַאר א ,רעקנעדיירפ ַא רַאֿפ ךַאנ טרפב ,קירוצ ןערחַאי

 ןיא .הצע ןַא ןעבעג ךיז זיא סע יװ ךָאנ ןעמ ןעק טנייה

 יד טנרַאזַאב סָאװ ,תמא לש דסח א ןאראפ ןיא לַאפ ןעטסנרע

 יד .תורצ עסיורג ןעוועג ןענייז לָאמש .עקרק "ןעלייא רעיפ,

 -געמ עלַא טימ טכוועג ןעבאה ןעדיא "עגיטכרָאפ-סטָאנ , ,עמורפ

 םייב .ןעשנעמ ןעלַאקידַאר א ןופ ןעלקַאשוצּפָא ךיז ןעטייקכיל

 טרהיפענ ןעשנעמ ןעטרעלקעגפיוא ןעיירפ א טימ ןעמ טָאה ןעבעל

 יו ,ןייז םקונ םהיא ןַא ךיז ןעמ טנעלפ טיוט ןייז ךָאנ .ףמאק ַא

 אשונ טינ טאה רעכלעוו ,םענייא ןַא ,ס'השידק-הרבח ענילַאמַא יד

 .ייז ייב זעוועג זח

 עילימַאפ רעד טדעטשד-ירטנאק יד ןיא סיוא טמוק םויח דע
 -רעביא ,"ןעיירפ , א ראפ ןעמַאנ א טאהעג טָאה סָאװ ,ןעצימיא ןופ

 םדוק .טיֹוט ןייז ייב ןעטייקכילטהענעגנאנוא יילרעלא ןענארטוצ

 ןייז רבקמ טינ םהיא טּפיוהרעביא סיסעייסַָאס עשידיא יד ןעליוו

 ןעליוו ייז .עמורפ זיולב ןעניפ סע וואו ,ירעטעמעס רעייז ףיוא

 זַא ןוא .ירעטעמעפ רעד ןופ השודק יד ןעכעוושראפ טינ טושּפ

 טסייר ,דרע לעקיטש א ,תורצ טימ םיוק ,סיוא ןיוש ט'לעופ ןעמ

 ,ןיירּפ ןעטיורנ ןערעייהעגנוא ןַא דסח םעד ראפ ןעמ

 ןַא ןעבאה וצ .ר .א ןופ רערהיט יד ןטננואווצשנז טָאה סאד

 הרעטעפכעט ענעגייא ,ןימלעירתב םענענייא
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 עועיגילער ןופ ןעטלַאהעג םינ ןעבָאה .ר .ַא ןופ ןערענַאיּפ יד

 פש רסח, ןופ ןעטלַאהענ קרַאטש רעבַא ןעבַאה ייז .סעינַאמערעצ

 רעניזַאד רעד ןַא .גילייה ןעוועגנ ייז ייב זיא תמה תיולה .,"תמא

 יו ,רעסעב ךס ַא ןעטלַאהענ רעדילנטימ ,ר .א יד ךיז ןעבָאה הדמ

 .ןעדיא עזעינילער יד

 -םױרַא ץנעטסיזקע ןייז ןופ גנַאפנַא ןיא ךיילג טָאה 1 שטנערב

 זופ חיול רעד ףיוא ןייג וצ רעדילגטימ ענייז ףיוא בוח ַא טגיילעג

 טינ רַאפ .דובכ ןעטצעל םעד ןעבענּפָא םהיא ןוא רעבמעמ א

 ןיא ץעזעג אזַא .טפַארטשַאב ןערעוו ןעמ טגעלפ היול א וצ ןעמוּקפ

 .סעשטנערב לעיפ ןיא ןַארַאפ םויח דע ךָאנ

 ,ראלאד טרעדנוח רֶאּפ א ןעבילקעננָא טָאה ןעמ יו רַאנ ךדיילנ

 לעקיטש א טפיוקעג לכ םדוק רעדילנטימ .ר .ַא עטשרע יד ןעבַאה

 עטסטלע יד זיא סָאד .ירעטעמעס ןָאטננישַאו רעד ףיוא עקרק

 .ירעטעמעס .ר .א

 ןַא ןיא טריזינַאגרא ךיז םָאה ןייארַאפ .ר .א רעד תעשב

 ןָאטגנישַאו ףיוא ץַאלּפ לעקיטש סָאד זיא ,סעשטנערב טימ ןעדרָא

 ןעננאגענרעביא -- ןייארַאפ ןופ םוטנעגייא סָאד -- ירעטעמעס

 .ועדרַא םעד וצ

 -ענ זיא ןייאראפ רעד יוװ ,ךיילנ ךיז טָאה ,ןעסייוו רימ יו

 -נוא לאנאשענרעטניא רעד ןעסַאלשעגנַא םהיא ןָא ,ןעדרַא ןַא ןערָאװ

 טאהעג טָאה ןייארַאפ רעד ,4 שטנערב סלַא ןייאראפ סגנוציטשרעט

 סע טָאה רע ןוא ירעטעמעפס ןָאייז טנואמ רעד ףיוא סטָאל ענענייא

 יד .,ר .ַא ןופ ננוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ רעד וצ ןעבעגעגרעביא

 ךיוא טָאה (6 ,רב סלַא) ןילקורב ןופ יטעייסַאס רעקסנימ ?אקידַאר
 םע טָאה יז ןוא ירעטעמעס רעניבלעז רעד ףיוא טאלּפ א טָאהעג

 .גניר רעטייברא םענײמענלַא ם'נופ תושר ןיא ןעבענענרעביא ךיוא

 ,ןעסַאלשַאב דלַאב ריז ןעריזינַאנרַאער םייב טָאה .ר .ַא רעד

 ןערעװו סטיפענעב ערעדנַא ןוא ןעקנַארק יד ןעלַאז רַאנ טינ זַא

 וצ ןעגנַאלַאב טינ לָאז ירעטעמעס יד ךיוא רָאנ ,טריזילַארטנעצ

 | ,רעטנעצ םוצ רָאנ ,סעשטנערב ענלעצנייא
 וןעטרַאד .שרעדנַא זיא סנעדרא עשידיא ערעדנַא יד ייב

 -עֶפ יד .סירעטעמעס ערעדנוזַאב ןעשזדַאל ערעדנוזאכ יד ןעבָאה

 עכלעוו ,ןעשזדָאל ענעי ןופ זיולב זיא שזדאל דנערנ רעד ןופ ירעטעמ

 | .עקרק ענענייא ןייק טינ ךָאנ ןעבַאה

 עכילצעזעג בילוצ ןענייז 6 .רב ןופ ןוא 4 .רֹב ןופ עקרק יד

 עגידרעחירפ ערעייז ףיוא ןעבירשרַאֿפ ןעבילבעג ןעטעטילַאּפרַאּפ
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 -נעגייא סלַא ןעגנַאנענרעביא ןענייז ייז יו םעדכַאנ וליפַא ,ןעמענ

 .ןעדרַא ןופ םוט

 ם'נופ השורי סלַא ירעטעמעט יד טאהעג טָאה סָאװ ,1 שטנערב

 ןויטוקעזקע יד סָאװ ,טניהורמואאב קרַאטש ךיז טָאה ,"ןייאראפ,

 רעד ףיוא סטַאל-ירעטעמעס ייווצ עיינ יד ןופ "סריד, יד טינ טָאה

 .ירעטעמעט ןָאייז טנואמ

 ,1901 ,רעממעטּפעפ ןעט6 םעד ,גָאטיירפ ןופ "טטרעזוורַאפ, ןיא

 :1 שטנערב ןופ טכירַאב ןיא רימ ןענעייל

 "רעאב יד ןעפַאמס וצ רעלעטיּפסָאה םעד ןערעדָאפוצפיוא ןעסָאלשַאב

 ןעטשרע ןופ רעסווא ,סעשטנערב עלא ןופ ורעטעמעס רעזנוא ףיווא גנוגיד

 םדיד יד ןעבַאה טינ טעװ עוויטוקעזקע יד ביוא ,שטנערב ןעטייווצ ןוא

 ."סעשטנערב עגירעביא יד ןופ סירעטעמעס עלא ןופ

 ,םדיד יד ןערהיפוצכרוד רעיאל רעד ןעוועג ןיא רעלימ .?

 עטימַאק ויטוסעזסע יד ןליִפֲא ןיא ,טרעיודעג טָאה סאד יו יױזַא

 עוויטוקעזקע רעד ןופ טכיראב א ןיא .,גנידלורענמוא ןערָאװעג אפוג

 | : רימ ןענעייל ,1902 ,רעבמעווַאנ ןעט9 ןופ

 .9 .געג ןערעדַאפפווא לָאו רע סָאד ,רעמערקעס םעד טגַָארטּפיואעב ,

 ."ירעטעמעס יד גוצַאב ןוא טויברַא רעד טימ ןהעגנָא לָאז רע סָאד ,רעלימ

 -לֵאפ רימ ןעניפעג ,1909 ,לירּפא ןעט9 ןופ "סטרעוװורַאּפ , ןיא

 :עטימַאק וויטוקעזקע לארענעשזד רעד ןופ סעדנעג

 וצ ןעבעגוצרעביא ךיז ןערָאװעג טלהעוורע זיא שטַאגלוב דנוירפ,

 סָאד טגנערב רע םוראוו ,סירעטעמעט יד ןופ סדיד וד ןעגעוו רעלימ .נעג

 ."גנוגדרָא ןיא טינ

 -עס רעד ןופ ענַארמ יד זא ,ןעמ טהחעז ןעטכירַאב יד טא ןופ

 ןופ ןענניטימ יד ףיוא טרא ןעסיורנ א ןעמונראפ םָאה ירעטעמ

 .ק .ע ,נ רעד

 ס'נגייווצנעזַאר ןופ עלעטש ַא !עגנערב וצ ַאד ךיז טניול סע
 : 1904 ,רַאורבעפ ןעט21 ,"סטרעוװרַאט ,, ןיא "ןעציטַאנ;

 ,קעד ןעטיוט ן'פיוא ןעמוקעגפיורַא ןוא טפירשפיוא רעדנעגלָאפ ,

 ; .| .ַא ןופ

 טיוט רעד זוא םָאקליוו,

 .סעד רעזיד רעטנוא

 ,ךיירפ ןייק טָאה ןעכעל רעד םעוו ראפ

 ."סערש ןייק טיוט רעד ךיוא טָאה

 םעד ןעטיוברַאפ טייצ רעד טימ לָאז טפירשטפיוא רעזיד זַא ,שנואוו ַא

 ."דוד ןנמ ן'טימ תוממ ליצת הקדצ ,
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 ןעגעוו גניר .ברא ןופ ןָאשוטיטסנָאק עטשרע יד
 .רעלעטיּפסָאה לארענעשוד רעד ןוא םלארעגויפ

 ךיפ ןענימענ ןעדרַא ןופ ןאשוטיטסנאק רעטשרע רעד ןיא
 ; ןעטקנוּפ עדנעגלַאפ

 ,10 לעקיטרַא

 ,ץאלּפ-סינבערנעב ןוא ןעטסַאק-סננונידרעעב

 ןופ ,רעמרע ערעדנַא עלַא ןופ ןוא קרָאו-וינ סיורג ןופ סרעבמעמ-1

 עטיוט ערעייז ןעקיש ןעטסָאק ערעייז ףיוא ןעליוו סעשטנערב יד עכלעוו

 ןיא גניר רעטייברַא םעד ןופ רעצעלּפ-סגנוגידרעַאב וד ףווא ןעגידרעַאב וצ

 ּווז .ץַאלט-םגנוגידרעַאב רַאפ ראלָאד 8 ןעלהָאצנייא ןעזומ ,קרָאו-ןונ .רֶג

 ייז ןענייז רַאפרעד .לאטרַאװק א טנעס 98 וצ ןעלהָאצסיוא סָאד ןענעק

 -ידרעַאב ַא ףיוא טגיטכערַאב ןעילימַאּפ ערעייז ןופ רעדילגטימ עלַא ןוא

 ּוד טלהָאצעגנייא ןעבָאה ויז יװ לענש ֹווזַא ,זָאלנעטסָאק ץַאלּפ-סגנוג

 .מנעס 29 עטשרע

 ,טקנוּפ ןעזיד ףיוא ;וצַאב ןיא ,רעבמעמ ַא ןופ עילימַאפ רעד וצ--ס

 ענעגייא ענייז ךיז ןענעכער ,לעקיטרַא ןעויד ןופ 9 טקנוּפ ףיוא ךיוא יו

 ןוא ,ןעהטַארייה ייז זיב ןוא םהיא ייב ןעניואוו ווז גנַאל ווזַא רעטכעט

 ןיוש ןענעק ייז ןעוו ,רעטלַא םעד ןעכיוררע ייז זוב ןהיז ענעגייא ענייז

 .גנור רעטייברַא ןיא סרעבמעמ ןערעוװו ןיילַא

 -ודרעַאב םעד ףיוא רעבמעמ ַא ןופ דניק ַא ןופ גנוגידרעַאב וד ווב

 ףיוא ראלַאד 9 ןעלהָאצַאב רעבמעמ רעד זומ גניר רעטויברַא ןופ ץַאלּפ-סגנוג

 .ןעכַאמ גנונדרָא ןיא רבק םעד ןוא הבצמ ַא

 ,רעצעלפ עטנַאמרעד יד ןוא קרָאו-וינ סוורג ןופ רעבמעמ רעדעי--8

 -סווא טינ טָאה רעכלעוו ,שטנערב ןערעדנַא ןעדעי ןופ רעבמעמ רעדעי ןוא

 ןוא עמכער יד ןיא ןעמענ לייטנא טיג ליװ רע סָאד ,טרחעלקרע ךילקירד

 רַאפ ןוא ךיז רַאפ טגיטכערַאב זיא ,ןעטסָאק-סגנוגודרעַאב ןופ ןעטכולפ

 יוד ףיוא ,היול רעגידנעטשנא ןַא ףיוא עילימַאפ ןייז ןופ רעדולגמימ עלַא

 -רעביא טםינ ןערָאט ןעטסָאק יד .ןָאוצַאזינַאגרָא לַארטנעצ רעד ןופ ןעטסָאק

 -רַאפ טָאה קרַאו-וינ ןיא גניר רעטייברַא רעד סָאװ ,ןעזיורּפ יד ןעגייטש

 גד םגיליװַאב רָאנ ןערעוו ךיוא ןוא ,רעקייטרעדנָא ןַא טימ טרַאבנייא

 טמיטשַאב ןענייז סָאװ ,ןעכַאז יד ףיוא טכַאמעג ןערעוו עכלעוו ,ןעטסָאק

 יד ןופ רעדָא ,(סעשטנערב יד וצ טעדלעמעג יװ) עוויטוקעזקע רעד ןופ

 .סוָאל-ייב
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 -לאטרַאווק יד וצ טנעבערעגוצ ןערעוו ןעטסָאק-סגנוגידרעַאב עזיד--4

 ווז ןיא ןענייו עכלעוו ,סעשטנערב וד ןופ סרעבמעמ יוד ןופ טטנעמסעסַא

 .8 טקנוּפ טיול ,טגילייטַאב

 ןופ סעשטנערב יד זַא ,ןהעז וצ זיא ןאשוטיטסנַאק רעד ןופ

 -עס םעד וצ ןעגנַאלַאב וצ ביוחמ ןעוועג ןענייז קרָאי-דינ רעטיירדג

 ןעמ ,טריזילַארטנעצ ןערָאוװעג זיא רע ןעוו ,טנעמטרַאּפעד ירעטעמ

 סעשטנערב וצ טייקכילגעמ ַא ןוא טכער סָאד ןעבענעג ךיוא טָאה

 רעקרַאיד-ינ ןעטריזילארטנעצ םעד ֹוצ ןעגנַאלַאב וצ קרַאו-װנ דעסיוא

 ןעלהַאצַאב טפרַאדַאב זיולב ןעבָאה ייז ,טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס

 יד ןופ םלוע-תיב םעד וצ עטיוט ערעייז ןעקיש ןופ ןעטסַאק יד

 | ,םעשטנערב רעקרָאידינ

 ייוצ זיױולב טצונַאב טלַאמעד ךדיז ןעבָאה טכער םעד טימ

 זופ 10 ,רב ןוא ,,שזד .נ ,ןעקַאבַאה טסעוו ןופ 7 .רב : סעשטנערב

 ,שזד .נ ,ןאיעב

 -נעּפסקע לארענויפ) ןעטסאק-סגנונידעַאב ןענעוו טקנוּפ רעד

 טינ טכער ַא סעשטנערב ירטנַאק יד ןעבענעג טָאה רעכלעוו ,(סעס

 -עננָא זיא ,טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ןיא ל?ייטנא ןייק ןעמענ וצ

 יד ןענייז רעצעלפ עֶלַא ןיא טינ סאו ,רַאפרעד ןערָאוװעג ןעמונ

 .עניבלעז יד ןעטסָאק

 ןעכַאמ טנעקעג ראלַאד 89 רַאפ ןעמ טָאה קרַאידוינ ןיא תעב
 -צ ןעוועג עיפלעדַאליפ רַאפ עמוס ַאזַא ןיא ,היול עגי'דובכב ַא
 טאה .ק .ע .נ יד .לעיפוצ ,רעדיוו ,םדעטש ערעדנַא ןיא ;גינייוו

 ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,עטסיל ַא סעשטנערב עֶלַא וצ טקישעגנסױרַא

 לעיפיוו ןוא היול א ראפ ניטיונ זיא סע סָאװ ,טנעכערענסיוא זעוועגנ

 .ןעטסָאק ףראד ךַאז עדעי

 -ןעטיוט רעד ןעטסַאק ףרַאד סע לעיפיוו טמיטשַאב טָאה יז
 שודירעק ַא סָאװ ןוא ןייז ןעפרַאד סע סעשזדירעק ?עיפיוו ,ןעגָאװ

 ,רעדיילק ,רבק ַא ןעבַארג ןעטסָאק ףרַאד סע לעיפיוו ,ןעטסַאק ףרַאד

 .ןעמענ ףרַאד רעקיײטרעדנַא רעד סָאוװ ,ןעטסאק א

 ,טריטוקסיד קרַאטש םעד ןענעוו ןעמ טָאה סעשטנערב יד ןיא

 -ייז ןיא ןעזיירּפ יד לייוו ,זעננודעג דיז ןעבַאה סעשטנערב ערעדנַא

 רעדַא רערעייט ןעוועג ןעכַאז עניבלעז יד רַאפ ןענייז רעטרע ערע

 קראי-ינ ןופ םעשטנערב עלַא זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ,רעניליב

 ךיז ןֹוא ?ייטנא ןַא ןעמענ וצ ןעסַאלשַאב ןעבַאה דנענענמוא ןוא

 ,טנעמטטראטפעד ירעטעטעס םעד טימ ןעצונַאב
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 ןעמ טָאה טלַאמעד זַא ,ןהעז ֹוצ זיא סדרַאקער-שטנערב יד ןופ

 יד ,1 ,רב ןופ גנאלראפ ַא רעביא טציהענ סעשטנערב יד ןיא ךיז !

 -ךָאֿפ רעד .סעשטנערב יד טיול טלייטעננייא ןייז לָאז ירעטעמעס

 ןיא ןעבָאה סעשטנערב יד .ןערָאוװעג ןעמונעננַא טינ ןיא גַאלש
 טינ ראט .ר .ַא רעד סָאװ ֹוצ ,םזיטַארַאּפעס ןימ ַא ןהעזענ םעד

 ביוהנַא ןופ ךיילג טָאה .ר .ַא ןופ שטנערב רעדעי םנה .ןעזַאלרעד

 ןערהַאי עטשרע יד ןיא זיא ,רעלעטיּפסַאה םענענייא ןַא טָאהעג ןַא

 רַאפ רעלעטיפסַאה-לארענעג ַא ןעוועג לאפ-ןעטיוט ַא ןיא ןעדרַא ןופ

 ,קרָאידוינ ןופ סעשטנערב עלַא

 -עג טָאה ,רעלעטיּפסַאה לארענעשזד רעד ןיוח ַא ,טינ רענייק

 םעד ןענידרעַאב וצ שינביולרע ןַא ,"טימרעּפ , ַא ןעבעגסיורַא טנעק

 .טכיזפיוא ןייז רעטנוא ןענופעג ךיז טַָאה ירטעעמעס יד .,ןעטיוט

 ןוא היול יד טרישזנַארַא ךיוא טָאה רעלעטיּפסָאה-לארענעשזד רעד

 ,ןקסע ןעצנַאנ רעד ןעוועג זיא

 רענידרעהירפ רעד ןעוועג זיא ןעדרַא ןופ רעלעטיּפסָאה רעד
 -נירג עטשרע יד ןופ רענייא ,דלָאגנינ .ד ,ןייאראפ ןופ רעלעטיּפסַאה

 עצנאג יד ןעטלַאהעגנָא טמא ןייז טָאה רע .ןײארַאט .ר .א ןופ רעד

 טָאה טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס רעד ןעוו ,1905 רהָאי ן'זיב טייצ

 .ןעריזינַאגרַא וצ ןעביוהעגנַא ךיז

 רעסיורג ַא טימ טמא ןייז וצ ןעניוצַאב ךיז טָאה דלַאגניג

 ענילייה א רַאפ ןעטלַאהעג סָאד טָאה רע .טײקכילטרַאװטנַארַאפ

 .ןעסיוועג םענייר ַא טימ ןערהיפכרוד רהיא טנעלפ ןוא טײברַא

 רע טָאה ּפַאש ןייז .דימש-קעלב א דיירט םייב זיא דלַאגנינ

 טָאה ןעמ זַא .טירטס יררעשט ןעבעל ןָאטנילק ןיא ןעטלַאהעג

 ןייז ןאטכיוא רע טגעלפ ,לַאפךעטיױוט ַא ןענעוו ןעדלָאמעג םהיא

 ןעכַאמראפ ,עילאבדזָאלב יד ןעזָאלּפָא ,ךוטרַאפ םענרעדעל ןעסיורג

 טוג ןעשַאװ רע טנעלפ ןעטרָאד .םייהַא ןהענקעווא ןוא ּפַאש ןייז

 טגעלפ רעטעּפש ."טימרעּפ, א ןעביירש ןעצעז ךיז ןוא טנעה יד

 "רָאזַאב וצ רעדרָא ןַא ןעבעג םהיא ןוא רעקייטרעדנָא םוצ ןהעג רע

 .היול יד ןעג

 ןייא ,רעטרע ערעדנוזַאב יד ןיא ןעוועג ןענייז סטאל יו ױזַא

 ןעלייהט ערעדנַא ייווצ ןוא ירעטעמעס ןַאטגנישַאוו ףיוא ?ייהט

 -סָאה-לארענעשזד רעד ,דלאננינ טָאה ,ירעטעמעס ןָאיײז טנואמ ףיוא

 ,םירעטעמעס יירד ןעטלַאווראפ וצ טאהעג ,רעלעטיּפ

 ֿפייטנא םעניילס 8 ןעמונעג טאה .ר .א ןופ עוויטוקעזקע יד

 ןעצינערנַאב ךיז טנעלפ טיִפַא רעד .,גנוטלַאװרַאפ ירטעמעס רעד ןיא
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 רעדילגטימ יד ןופ סויד יד ןעטקעלַאק טגעלפ רע סָאװ ,םימרעד
 רהָאי א ראלַאד יירד ןעלהאצנייא טפרַאדעג טָאה דילגטימ רעדעי)
 ,(לאטראווק א טנעס 28 וצ ןעלהַָאצסיוא סָאד ןוא

 ןעראװעג ןעטלַאהעג ןענייז ירעטעמעס רעד ןופ סדנַאפ יד
 טרהיפעג רָאנ זיא סע ר .א ןופ סדנַאפ עניײמענלַא יד טימ ןעמַאזוצ
 ,רעכיב יד ןיא טנוַאקַא רעדנוזַאב א ןערַאװעג

 יח ךיוא יו ,סעשטנערב יירד עטשרע יד ןופ ירעטעמעס יד
 ,,ר .א םוצ רעבירַא ןענייז עכלעוו ,6 .רב ןוא 4 ,רב ןופ ירעטעמעס
 זוא ,ןעססאוו ןעמונעג טָאה .ר .ַא רעד .עניילק ןעוועג רעבָא ןענייז
 עכילטע טָאהעג .ר .ַא רעד ןיוש טָאה 1904 רחָאי ןופ ןעטימ ןיא
 טפלעה ַא ןעוועג רחעפעגנוא זיא ןַאד ןופ .סעשטנערב גיצכעז זוא
 יד ןופ ןערהעמראפ םעד טימ ךיז טָאה ךילריטַאנ .,קרָאי-וינ ןיא
 וויטוקעזקע יד .ןעלאפ-ןעטיוט יד טרעסערגרַאפ ךיוא רעדילגטימ
 יד זא ,ןהעזעגנייא ןעבָאה 1905 ןוא 1004 ןערהַאי יד ןופ סעטימַאק
 ,םירבק טימ טליפעגנָא ןערעוו ךינ ןעלעוו סירעטעמעס עדנעריטסיזקע
 .ירעטעמעס עיינ ןעפיוק וצ ןעסַאלשַאב ןעבַאה ןוא

 עטימַאק וויטוקעזקע יד טָאה ,1904 ,רעבמעווַאנ ןעט29 םעד
 טנואמ רעד ףיא סטַָאל 11 ןופ ץַאלּפ קיטש םיֹורג ַא טפיוקעג
 ירעטעמעס יד .,90,898. טסָאקעג טָאה סָאד .ירעטעמעס ןַאײז
 -עג ןיא ןעפיוק םייב .ןעלהַאצוצסיױוא ףיוא ןערָאװעג טפיוקעג זיא
 -מִא ןיא 1908 רהָאי ןיא .,ראלַאד 800 טלהַאצעגנייא ןערַאװ
 .ראלַאד 700 וצ רהָאי רעדעי ןַאד ןוא ראלַאד 880 ןערַאװעג טלחַאצענ
 7,900 םורַא טסָאקעג ירעטעמעס יד טָאה טנעצַארּפ טימ ןעמַאזוצ
 .וז .א .א ,סעסקעט עכילרהעי ,סטנעמוואודּפמיא יד רעסיוא ,ראלַאד

 -ךעטראשט, יד ןעננאפעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו 1909 גנַאפנַא
 ךיז טָאה סעשטנערב רעקרַאידוינ יד ייב ןוא .ר .ַא ןיא "עיצולַאוװער
 ךיז ןעבַאה ,רעטראשט ןענעוו ןעצנערעפנַאק הרדס יד ןעגנַאפעגנַא
 רעלַאנַאיצַאנ רעד ףיוא ןעננונידלושַאב ןעפרַאו וצ ןעביוהעגנַא
 זא ןעסענרַאפ טינ ךיוא ןעמ טָאה ייברעד .עטימַאק וויטוקעזקע
 ,ןענַאזרעּפ ןעמוקעג ןעצנערעפנַאק יד ֹוצ ןענייז סע ,ירעטעמעס רעד
 טינ ךאנ .ר .א רעד טָאה ,סנעטשרע ,זַא ,טעטּפױהַאב ןעבָאה סָאװ
 ןטגנטנידאב יד ןענייז ,ָאו כיוא ןוא ,ירעטעמעס ןעפיוק טפרַאדַאב
 רעד טנידלושַאב ןעכאה ייז ןוא ,עניטכיר יד טינ זיירּפ רעד ןוא
 יא שדילומיפ ערחיא רעדא עמימאק ןויטוקעזקע רעלַאנַאיצַאנ
 ,ןעוויטאט עכילנעזרעפ
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 רַאפ ןעזיװענסױרַא רעטעּפש ךיז ןעבַאה ןעגַאלק עניזַאד יד

 .עשלַאפ ןוא עטעדנירנַאבנוא

 -לארענעשזד ןופ סיפִא רעד זיא ןאשנעוונַאק רעט9 רעד ךָאנ

 זא ,ןעזיווענסיורא ךיז טָאה סע .ןערָאװעג טפַאשענּפָא רעלעטיפסַאה

 ןהעג ןעפרַאד לָאז'מ זַא ,שיטקַארּפ טינ ןוא םַאזטַאר טינ זיא סע

 ; טטימרעּפ-סגנוגידרעַאב ךָאנ רעלעטיּפסַאה-לארענעשזד םעד ןעכוז

 ירעטעמעט רעכלעוו ףיוא ,ןענערפ ןוא םיבורק ןעמוק ןענעלפ סע זַא

 טנעקעג טינ םיפַא רעד טָאה ,טגיל דניירפ רענעברַאטשרַאפ רעייז

 טיפא-לארענעשזד רעד ןיא טלַאמעד .עיצַאמרַאפניא ןייק ןעבעג

 "עס יד ןופ רעלהַאצ ןוא רַאטקעלַאק-סויד רעד רָאנ טינ ןערָאװעג

 -עשזד רעד תעשב .רעטלַאוװרַאפ רעצנַאג רעד ךיוא רַאנ ,סירעטעמ

 -עמעס רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןעמונענרעביא טָאה סיפָא-לארענ

 יז סָאװ ,םעד ץוח ַא זַא ,ןהעזענמורַא .ק .ע .נ יד ךיז טָאה ,ירעט

 -עמעס יד ףרַאד ,םעד טימ ןעבענוצּפָא ךיז טינ טייצ ןייק טָאה

 .טנעה עדרהיא ןיא ןעניל טינ טּפיוהרעביא טייהנעגעלעגנַא ירעט

 ירעטעמעט רעקרָאידינ יד זיא ןעמעלא ךָאנ זא ,ןהעזעגנייא טָאה יז

 סעשטנערב רעקרַָאידוינ יד וצ דילכעזטּפיוה טגנַאלַאב סָאװ ,ךַאז א

 יז ןוא ,גניר רעטײברַא ןעצנַאנ םוצ טינ ןוא ןיילַא סרעבמעמ ןוא

 יד ןופ ךילסילשסיוא ןוא זיולב טעטלַאװרַאפ ןערעוו אלימב ףראד

 .םיטַאבעלַאב עניצנייא יד ןענייז עכלעוו ,סעשטנערב רעקרַאידוינ

 ץנערעפנַאק א ןעפורַאבנייא ,ק ,ע .נ יד טָאה קעווצ םעד ּוצ

 .ירעטעמעס רעד וצ ןעגנַאלַאב סָאװ ,סעשטנערב יד ןופ

 ירעטעמעט ַא ןעלהעוורע וצ ןעסַאלשַאב טָאה ץנערעפנַאק יד

 -עזקע רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןהעטש לָאז סָאװ ,עטימַאק

 -עגּפא לָאז רהַאי ןעדעי ןַא ןוא ,סעטימַאק לָארטנַאק ןוא עוויטוק

 א ןערעוו ןעבעגענּפַא לָאז סע ואוו ,ץנערעפנַאק ַא ןערעוו ןעמלאה

 .עטימאק עיינ ַא ןערעוו טלהעוורע דיוא לָאז סע ואוו ןוא טרַאּפער

 יד ןעלײהטוצּפָא ןעסַאלשַאב טרעוו ,1907 ,רעבמעטּפעס ןיא

 -עגלַא יד ןופ םינינע ירעטעמעס יד ןעגעוו תונובשח עלעיצנַאניפ

 .רעכיב עניימ

 ,טייצ רעד ןיא טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ןופ ןענעמרַאפ סָאד

 גנורהיפכוב רעניײמעגלַא רעד ןופ ןעראוועג טלײטענּפָא זיא רע ןעוו

 ךיוא גידנענעכערניירא ,41,878.69 ןעפַארטאב טָאה ,םיפָא ןיא

 ףיוא ןעראװעג טלהָאצעגנייא טייצ רענעי זיב זיא סָאװ ,טלעג סָאד

 ,ירעטעמעס ןאיײז טנואפ
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 טנוַאקַאקנאב רערעדנוזאב א ןעראוועג טרהיפעגנייא זיא סע
 ץלא ךאנ רעבָא ןיא טײברַא יד גנורהיפכוב עלעיצעּפס ַא ןוא
 -נַא ערעלונער יד ןופ סיפא-לארענעג ןיא טרהיפענכרוד ןערָאװעג
 -טרַאּפעד ירעטעמעס םעד טנעכערעג טָאה סיפַא רעד .עטלעטשעג
 .טייברא יד ןָאהט ן'ראפ עמוס עסיוועג א טנעמ

 ןענייז ,אפוג סלארענויפ יד דיוא יו ,סלארענויפ רַאפ סטימרעּפ
 .סימא-לארענעג ןופ ןערָאוװעג טגרַאזַאב

 ףערעדנוזַאב ַא טרעוו :נולײטּפָא ירעטעמעס יד
 .טנעממראפעד

 ןיוש טלהעפ ,ןָאשוטיטסנַאק .ר .א רעטקורדעג רעטייווצ רעד ןיא
 ךיז טהיצַאב סָאװ ,לייהט רעד םָא ,10 לעקיטרַא םעד ןופ לייהט ַא
 םעד טימ ןָאהט וצ טינ ןיוש טָאה ירעטעמעס יד :ירעטעמעס וצ
 זאשוטיטסנאק רעבלעז רעד ןיא רעבָא םרעוו סע .ר .ַא םעניײמעגלַא
 :לעּפעק םעד רעטנוא גנוליײטּפָא ערעדנוזַאב ַא טקוררעג

 ןיא טנעמטראּפעד ירעטעמעספ

 .קראי-וינ רעטיירג

 טעטלַאוװרַאפ ורעטעמעס יד טרעוו ,גנוטלַאוורַאפ ןופ םלור יד טיול,

 ןערעוו עטימָאק רעד ןופ רעדולגמומ 8 .ןעטַאגעלעד 8 ןופ עטימָאק ַא ןופ

 -עשזד רעד ןופ טָאגעלעד 1 ,ץנערעפנַאק רענילרהעי רעד ייב טלהעוורע

 וד ןוא ,עטימַָאק לָארטנַאק רעד ןופ טאנעלעד 1 ןוא עוויטוקעזקע לארענ

 -עוקע לארענעשוד וד ןופ טכיוופיוא רעד רעטנוא טהעטש עטימָאק עצנַאג

 ."םעטימָאק לָארטנַאק ןוא עוויטוק

 -נַאניפ רעד זַא ,ןהעזעגמורַא ךיז טָאה עטימַאק ירעטעמעט יד

 -ערג .,רעטוג ןייק טינ זיא ירעטעמעס רעד ןופ דנַאטשוצ רעלעיצ

 טָאה סדנַאפ ערעסערג ןֹוא ןערעוו ןעפאשעג ןעזומ טדנַאֿפ ערעס

 -ענ זיא ,1907 ,טסוגיוא טַאנַאמ ןיא טָאװ ,רַאפרעד טפרַאדעג ןעמ

 פמרכ טנואמ ףיוא סטַָאל 100 םורא ןופ טָאלּפ ַא ןעראוועג טמיוק

 ,910,858. טסַאקענ טָאה עכלעוו ,ירעטעמעס
 וצ ןעסָאלשַאב עטימָאק יד טָאה ,סדנָאפ ןעפַאש וצ ידכ

 א ןייז לָאז קינקיּפ רעד זא ,רעכיז ןייז וצ םוא .קינקיפ א ןעכַאמ

 -נערעפער א ךרוד) ןעסַאלשַאב ןערָאװעג זיא ,גלָאפרע רעלעיצנַאניפ

 .טנעס 98 טימס ןערעװ טסקעטענ לָאז דילנטימס רעדעי זַא ,(םוד

 רעמלָא ןיא ,1908 ,ילוי ןעט98 םעד ןעמוקענראפ זיא קינקיּפ רעד
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 ,91,274. ןופ טיפַארּפ םענייר ַא טכַארבעגניירַא טָאה רע  .קרַאּפ

 ןעבַאה סָאװ ,רעדילגטימ 6044 ףיוא טנעס 98 ןופ סקעט רעד תעב

 ןעפַארטַאב טָאה ,ירעטעמעס רעד וצ טגנַאלַאב טייצ רענעי וצ

 רעד רעבָא ,9228. סקעט ןופ טסולרַאפ ַא ןעוועג זיא סע ,81,511.

 -עגסױרַא ךיז טָאה סע  .גלָאפרע רעלַארָאמ ַא ןעוועג זיא קינקיּפ

 רעדילגטימ יד ןופ טפנוקנעמַאזוצ ַא ןיא טייקגידנעווטיונ א ןעזיוו

 ייווצ ןעראוועג ןעטלאהעג רעטעּפש ןענייז סקינקיּפ יד ןוא .ר .א ןופ

 יגאטנוז ןוא תבש ,געט

 -טרַאּפעד ירעטעמעס ןופ ץנערעפנַאק רעכילרהעי ןעטירד םוצ

 -רַאפ עטימַאק גנוטלַאװרַאפ ירעטעמעס יד טָאה 1909 ןיא טנעמ

 : גנוטלַאװרַאפ רעד עגונב סעיצאדנעמאקער עדנענלָאפ טגיילעג

 -עד 11 ןופ ןהעטשַאב לָאז עטימָאק גנוטלַאװרַאפ ירעטעמעס יד-1

 רעכילרהעי רעד ףיוא טלהעוורע ןערעוו ןעלָאז ןעטַאגעלעד 9 .ןעטַאגעל

 טַאגעלעד 1 ןוא עוויטוקעזקע לַארענעג רעד ןופ טַאגעלעד 1 ,ץנערעפנָאק

 .עטימָאק לָארטנָאק רעד ןופ

 ןוא ןַאמרעשט ַא ןעלהעוורע ךיז ןופ לָאז 11 ןופ עטימָאק יד--

 ,ןעבַאגסיוא רַאפ סקעשט עלַא ןעביירשרעטנוא ןעלָאז יד ןוא רערושעזרמ ַא

 .עטימָאק סגנוטלַאוורַאפ ירעטעמעס רעד ייב ןהעגכרוד ןעלעוו סָאװ

 ןופ עמוס יד .ר .ַא ןופ סיפָאילַארענעג םוצ ןעלהָאצ ןעלָאז רימ-}

 רַאפ טעטכילפרַאפ ןייז לָאז סיּפָא-לארענעג רעד ןוא רהָאי ַא ראלָאד 200

 -גווא עלַא ןופ גנונדרָא ןעטסעב ןיא רעכיב עלַא ןערהיפ וצ עמוס רעד

 סָאװ ,סעיצנעדנַאּפסערָאק עלַא ךיוא יוװ טוג יוזַא ,ןעבַאגסיוא ןוא ןעמהַאנ

 לָאז סיפָא-לארענעג ןופ רעטערקעס רעד ;ןעסילשַאב טעװ עטימָאק יד

 ,ןעבַאגסיוא ןוא ןעמהַאננייא יד ןופ טרָאּפער ַא ןעבעגּפָא טָאנָאמ ןעדעו

 ןעבעגעגסיורַא ןענייז סָאװ ,ןעגידרעַאב םוצ סטימרעּפ יד ןופ ךיוא יו

 .ןערָאװעג

 ןופ עטימָאק טגנוטלַאװרַאפ רעד ןיא עיסנַאקַאװ ַא ןופ לַאפ ןיא 4

 ןעבָאה עטימָאק וד לָאז ,ץנערעפנָאק רעכילרהעי רעד ייב עטלהעוורע יד

 .עיסנַאקַאװ יד ןעליפוצסיוא ןיולַא טכער סָאד

 .דנוק א ראפ הבצמ א ןופ ןעטסָאק יד ןעגעוו--5

 ןענַאורעּפ עטסואווַאב רַאפ ירעטעמעס ןעפיוקרַאפ וצ טכער סָאד---6

 ןוא רהָאֹו 40 ןופ רעטלע ןענייז סָאװ ,גנוגעווַאב-רעטייברַא רעד ןיא

 .ר .ַא ןיא סרעבמעמ ןייק ןערעוו טנעקעג טינ ןעבָאה

 עיינ ןעפיוק וצ טכער סָאד ןעבָאה לָאז עטימַאק ירעטעמעפ יד?

 .סירעטעמעס
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 .טכירַאב ַא ןעבעגּפָא ןעטַאנָאמ וירד עדעי לָאז סיפַא-לַארענעג רעד--8
 סָאד ןעבָאה שטנערב רעדעי לָאז ץנערעפנָאק ןעכולרהעי םוצ-9

 .טַאגעלעד 1 ןעקיש וצ טכער

 ןיירַא דלַאב ןעהעג ץנערפענָאק ןעכולרהעי ןופ עטילשַאב יד-0
 (.םודנערעפער ןייק) .טפַארק ןיא

 סקעמ ַא טימ קינקיּפ 8 רהָאי ןעדעי ןערעוו טכַאמעג לָאז ס1
 ןעסַאּפפיוא ןופ ןעטסַאק ֹוד ןעקעד לָאו טופָארּפ רעד ןוא טנעס 20 ןופ
 .ורעטעמעס רעד ףיוא

 .ןעסקאוועג קרַאטש זיא ,1909-1908 ןערהאי יד ןיא ,.ר .ַא רעד
 רעווש ןעוועג זיא סע ןוא טרהעמרַאפ ךיז טָאה סיִפָא ןיא טיײברַא יד
 טייברַא יד סיִפָא ןיא עטלעטשעגנַא ?האצ רעטקנערשַאב רעד רַאֿפ
 ןצרעד  ,טייברא-טיפַא עכילגעטדנַאט רעייז וליּפַא ,ןעליפרע וצ
 ןערהיפ וצ גנולײטּפא ירעטעמעס רעד רַאפ ןעוועג גיטיונ זיא ךָאנ
 גיטיוו ןיא סע .ןעסנַאניפ יד רַאֿפ רעכיב ערעדנוזַאב רַאנ םינ
 רעסיוא לייוו ,סדרָאקער עלעיצעּפס ּפישרעבמעמ רעד רַאֿפ ןעוועג
 יד ןופ סדראקער ןערהיפ וצ טגיטיונעג ךיז טָאה סע סָאװ ,םעד
 -עמעס רעד וצ טגנַאלַאב ןעבָאה סָאו ,םעשטנערב ןוא םרעבמעמ
 -מעמ יד ןֹופ סדרָאקער ןערהיפ וצ טגיטיונעג ךיוא ךיז טָאה ,ירעט
 -עמעס ראפ ראלָאד יירד יד טלחַאצענּפָא ןיוש ןעבַאה סָאװ ,סרעב
 עיפיוו ןוא ,ןעלהאצ ךָאנ ןעפרַאד סָאװ ,סרעבמעמ יד ןוא ,ירעט
 ,ןעלהָאצ ךָאנ ןעפרַאד ייז ןעלַאטרַאוװק

 ,ןַאזרעּפ ןייא ןופ ןערעוו טרחיפעג גיטכיר לָאז טייברַא יד ידכ
 -נעגייא עדנענלאפ יד ןעציזַאב לָאז ןָאזרעּפ יד זַא ,ןעוועג גיטיונ זיא
 -עק ןופ ,ןעטיירּפייט ןענעק זומ ,רעטלאהכוב א ןייז : ןעטפאש
 ןיא ןוא שילגנע ןיא ץנעדנַאּפסערַאק עגיטינ יד ןערהיפ ןענ
 -:יהעפ ןוא ןעטפאשנענייא עכלעזַא .שידיא ןעדער דיוא ןוא שידיא
 סָאװ ,ןַאסּפמיס-שא זוָאר סימ ןיא ןערָאװעג ןעגופעג ןענייז ןעטייק
 .שודעלאק ל?אמרַאניטייטס גרעבסמולב ןופ ןעמוקעג טלַאמעד זיא
 רעגידסלאמעד ,יקסוועשטניוו .מ ןופ ןערָאװעג טרידנעמַאקער ןיא יז
 .טמא םעד ראפ ןָאזרעּפ עטסדנעסַאּפ יד סלא ,.ר .א ןופ רַאטידיױוא

 -עד ירעטעמעס ןופ גנורהיפ יד ןעמונעגרעביא טָאה ׁשֵא סימ
 רעד ןעמוקענוצ ךיוא רעטעּפש זיא סע ןעכלעוו וצ) טנעמטרַאּפ
 ןַא טלאמעד ןופ 1910 רהַאי ןעטימ ןיא (טנעמטרַאּפעד לארענויפ
 ,טנעמטראּפעד רערעדנוזַאב א גנוטלַאװרַאֿפ ירעטעמעס יד טרעוו
 .ר .א ןופ סיפַא-לארענעג ןופ גיננעהבאנוא
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 -םנעּפקסע ןעלעיצעּפס ַא טימ טעטיײראברַאֿפ גידנעייז טינ

 -עג טכַאמענ ןענייז ,ןעטסַאק-סגנוטלַאװרַאפ יד ראפ דנַאפ ַא ,דנַאפ

 רעדעי עכלעוו רַאפ ,סקינקיּפ עכילרהעי ,טנַאזענ ןיוש יו ,זערָאװ

 .טעקיט א רַאפ טנעס 28 טימ ןערָאװעג טסקעטעג זיא רעבמעמ

 .רהַאי ףניפ ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז סקינקיּפ עכילרהעי עכלעזא

 ַא טאטשנא ןוא ,רעטצעל רעד ןעוועג זיא 1919 ןופ קינקיּפ רעד

 ןערָאװעג ןעסָאלשַאב םודנערעפעד ַא ייב זיא ,טנעס 28 ןופ סקעט

 ,סויד לאטרַאװק ַא טנעס 8 ןעלהָאצ וצ

 209 ןעראוועג טפיוקעג ןענייז ןאשנעוונַאק רעט10 רעד רַאנ

 ןופ עמוס רעד ףיוא ירעטעמעס ןורבח טנואמ רעד ףיוא סטַאלּפ

 | ,ראלַאד דנעזיוט 25 רעביא

 -עג ןעמונעגנַא זיא סָאװ ,זאשוטיטסנַאק רעטשרע רעד ןיא

 ןַא ןיא םריזינַאגרָאער ךיז טָאה ןייארַאפ ,ר .ַא רעד ןעוו ,ןערַאװ

 לארענויפ יד ןוא ירעטעמעס רעד ץַאלּפ ַא ןעבענעג טרעוו ,ןזעדרַא

 ,ןעבַאנסיױוא

 ,1907 רהאי ףוס ןעמונעגנַא ,ןאשוטיטסנַאק רעטייווצ רעד ןיא

 -עמעס יד .סטיפענעב לארענויפ ןעגעוו טדערעג רקיע רעד טרעוו

 | .דַאז-זעבענ ַא ַאד ןיוש זיא ירעט

 ןײמעגלַא ןיא טרעוו ,(1912) ןאשוטיטסנַאק רעטירד רעד ןיא

 .סעסנעּפסקע לארענויפ ןעגעוו טינ ןוא ירעטעמעס ןעגעוו טדערעג טינ

 ןערעדנוזַאב ַא רעטנוא ןעוועג ןיוש ןענייז םינינע ירעטעמעס יד

 .טנעמטרַאּפעד

 ירעטעמעס םינופ גנולקיווטנע עגידרעטייוו יד
 .טנעמטראּפעד

 גנולקיווטנע רעגידרעטייוו רעד וצ רעביא ןעהעג רימ רעדייא

 עניילק ַא ןעכַאס רימ ןעזומ ,טנעמטרַאּפעד ירעטעמעפ ם'נופ

 .על'המדקה

 רעהירפ ַאד זיא סע עכלעוו ןענעוו ,סירעטעמעס עטשרע יד

 רַאנ ,ס'נימלע-תיב עצנַאג ןעוועג טינ ןענייז ,ןערָאװעג טדערעג

 .סנַאשיירַאּפרַאק ירעטעמעס ערעדנַא ןופ טפיוקעג ,עקרק ךַאלקיטש

 ,ןילַא דנַאטשמיא ןזעוועג טינ .ר .ַא רעד זיא ןערהָאי עטשרע יד ןיא

 -תיב ַא ןעפיוק וצ ידכ .םלוע-תיב ַא ןעפיוק וצ ,גידנעטשטסבלעז

 ,דלעג סעמוס עגיועיר גיטיונ ןענייז ןייֿפַא ריז רַאפ םלוע
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 ףיוא זופ ןעמ .םלוע-תיכ ַא סינ ךָאנ טפייה ןיילַא עקרק יד
 ,ןאמ-תורכק ן'רַאפ הריד א ןעיוב ,ןענעוו ןעדיינשכרוה דרע רעד
 -םיוא ןעלַאז סאו ,ןעשנעמ ןעטלאה נידנעטש ןעטרַאד ףרַאד ןעמ
 -ןעטיוט יד ןמֹו 92 .טייברַא עניטור יד ןערהיפכרוד ןוא ןעסַאּפ
 טינ ךיוא ךאנ ןיא אפונ ,ר ,א רעד ןוא עניילק א ןעוועג זיא עטאר
 אזא ןעמחענרעטנוא וצ ךילנעמנוא ןעוועג טושּפ זיא ,םיורג ןעוועג
 .ירעטעמעס ענענייא ןא יוװ ,ךַאז

 זיוש ךיז טָאה .ר .א רעד ןעוו ,ןערהַאי עגידרעטעּפש יד ןיא
 -נערב לעיפ יױזַא ךיז ןופ ןעבענעגסיורַא ןוא ןעסקאוועגרעדנַאנַאפ
 ןַא ןעטלאהוצפיוא ןוא ןעפיוק וצ דילנעמ ןעוועג ןיוש טלָאװ ,סעשט
 -ענכרוד קראידינ טייטס ןיא רעֶכַא ןענייז  ,םלוע-תיב םענעגייא
 ןעדנירג וצ טינ 553 ןעביולרע עכלעוו ,ןעצעזעג ןערָאװעג טרהיפ
 טדאטש רעד רעטניה ?יימ 40 ןופ חטש ַא ףיוא סירעטעמעס עיינ
 .קרָאידוינ

 ךיז .ר .א רעד טָאה ןעכַאזרוא ערעדנַא ךָאנ ןוא יד בעילוצ םָא
 עגיטיונ ןייז טפיוקעג טאה רע טָאװ ,טימרעד ןענענונגַאב טזומעג
 .טנַאשייראפרטק ירעטעמעפ ערעדנַא ייב עקרק

 רעניצנייא רעד טינ ךיוא ןוא תוב לעב רעד ןיילא גידנעייז טינ
 ןעננואווצעג ןעוועג גניר רעטייברא רעד זיא ,ירעטעמעס רעד ףיוא
 -ידָאּפרַאק יד ןופ (תונקת) סלור יד רעטנוא ןעפרַאװרעטנוא דיז
 .עקרק יד טפיוקעג טָאה רע ןעמעוו ןופ ,סנַאש

 -ידַארט עזעיגילער יד טיול טרחיפעג ןערעוו סירעטעמעס יד
 חרובק וצ ןעמוס ןענעק םלוע-תיב ןעשידיא ַא ףיוא :וניהד .סעיצ
 ןהעטשוצסיוא טאהעג םעד כעילוצ טָאה .ר .א רעד .ןעדיא זיולב
 םייב ןעגעורעדינרע ןוא ןעגנונידיילאב ײלרעלַא ,תורצ עטנערבעג
 ןעוועג ;ידנעטש ןיא .ר .א רעד יװ יוזא ,עטיוט ענייז ןייז רבקמ
 טינ זיא רע ןַא ןוא זעינילער גונעג םינ ןיא רע זא ,דשח ן'רעטנוא
 יד ןענעלט ,םינהנס ןוא םיניד עשידיא ןעגעוו דיּפקכ קרַאטש
 וצ קוק א ןעניולרע ךיז טמא ץנאנ טירעטעמעס יד ףיוא םיחיגשמ
 ייז בוא ,ןעגייצרעביא וצ ךיז םוא ,ךַאלנניא עטיוט יד ףיוא ןַאהס
 יוװ .טינ רעדָא ,וניבא םהרבא ?ש ותירבב ןעראוועג טכארבעג ןענייז
 -ורעטנוא, אזא ייב ןעבַאה םיכורק עטנהַאנ םתס ןוא ןרעטלע יד
 ןהעטשראפ וצ טכייל זיא ,ט?פהיפענ "גנוכ

 .שטנערב ןעשיא יה א טאהעג .ר .א רעד טָאה םעד ץוח ַא
 ןוא םזילאנאיצשנרעטניא ןומ ןעפיצנירפ יד ףיֹוא סעדנירנעג

 ריישרעסנוא ןיק טכאפעג טינ .ר .א רעד םָאה ,יירעקנעדיירפ
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 עסיורג ַא ןערָאװעג טייצ רעד טימ זיא .דיא-טינ ןוא דיא ןעשיווצ

 .רעדילגטימ עכילטסירק יד ןעגידרעַאב וצ יוזא יו ןוא ואוו םעלבַארּפ

 -ַאב ַא ןערָאװעג טפיוקעג 1910 ןיא זיא םעד גבעילוצ טָא
 ירעטעמעס לעקיטש (עזַאלסנַאיסעּפנַאק) "ןאיראטקעסדזַאנ, ערעדנוז

 -עס יד טל ,(ראלַאד 1880 ןופ עמוס רעד ףיוא) סטַאל 12 ןופ

 -ַאב ירעטעמעס "ןאיראטקעסדזַאנ, א ףיוא ןענעק ןעצעזענ ירעטעמ

 .ןעטסירק ייס ,ןעדיא ייס ןערעוו טגידרע

 סטאפ 1992 ןעראװעג טפיוקעג ךיוא זיא רהַאי ןעניבלעז ןיא

 .ראלַאד 22,080 ןופ עמוס רעד רַאפ ירעטעמעס ןורבח טנואמ ףיוא

 ,דנַאלירעטעמעס קיטש עטסערג סָאד ןעוועג סָאד ןיא טלַאמעד

 ןעמונעגנעמַאזוצ גניר רעטייברא ןופ סירעטעמעס עלא יו רעסערג

 ףיוא ןעלעטש וצ ןעסַאלשַאב טָאה טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס רעד

 יד ךיז טימ ןעריזילַאבמיס לָאז סָאװ ,רעיוט א עקרק רעיינ רעד

 טכַאמעג ןענייז סע .עיצאזינַאנרַא-רעטייברא ןא ןופ עעדיא-טּפיוה

 טקירדעגסױא טָאה ענייא :סעוטַאטס ענרענייטש ייווצ ןעראוװעג

 -ַאווער , יד טָא רעבַא ןעבַאה ."טייהיירפ,---עטייווצ יד ,"טייברא;

 ןוא רעטיה יד טקעמשענ טינ ןעוטַאטס ןוא סנעכייצ "ערענַאיצול

 גיטרַאפ זיא רעיוט רעד ןעוו .,לַארַאמ ןוא גנונדרַא ןופ רעצישַאב

 ירעטעמעס ןורבח טנואמ ןופ םיטַאבעלַאב יד ןעבָאה ,ןערָאװעג

 .רעיוט ןימ ַאזַא ןעלעטש וצ ןעביולרע טינ ןעלעוו ייז זַא ,טרהעלקרע

 םעד וצ שדוקה לולח א ראפ טכַארטַאב ןעטוטַאטס עניוזא ןעבָאה ייז

 -אבעלַאב יד .םירבק יד רעביא טבעווש סָאװ ,טסיינ ןעזעיגילער

 ןעבָאה ייז רעבָא ,םיוג ןעוועג אקוד ןענייז ירעטעמעס רעד ןופ םיט

 לָאז ץלַא זא ,ןעסַאּפפיױא לָאז סָאװ ,חינשמ ןעשיריא א טלעטשעגנַא

 ןעדנעוו וצ ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג זיא .ר .א רעד .תדכו ןידכ ןייז

 זא ,טנַאזעג תודע ןעבָאה עכלעוו ,ענידנעטשראפדרַאז סלא םינבר וצ

 .טייקנילייה יד טינ ןעכעוושרַאפ ןעוטאטס עניוזא

 טָאה ןימלע - תיב ןופ סרָאטקעריד ווא דראָאכ יד יו יוזא

 רעד טָאה ,רעיוט ַאזַא ףיוא שינעביולרע יד ןעבענעג זיילַא רעהידפ

 טאה יז ;קזיה רהיא רַאפ טנַאמעג טנעמטרַאּפעד ירעטעמעפ .ר .ַא

 -עננייא ףוס ?כ ףוס טָאה ינַאּפמָאק יד .ץַאזרענעדאש טגנַאלרַאפ

 ,קזיה םעד רַאפ ראלַאד 800 טגיליוװַאב טָאַה ןוא תועט רהיא ןהעז

 ,טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס םעד ןעוועג םרוג טָאה יז סָאװ

 ףיֹוא ןערָאװעג טלעטשענפיוא רעטעּפש זענייז ןעוטַאטס יד

 ,אהרוא בגא ,טרעוו סאו ,"ירטעמעס ןָאייז טנואמ, .ר .א רעד

 .ןיד ןעשידיא ןעננערטש םעד טיול טסאפענפיױא
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 .טנעמטראּפעד ירעטעמעס ןופ גנורירַאּפרַאקניא יד

 ירעטעמעס רעד זיא עיצוטיטסניא עגידנעטשטסבלעז א סלָא

 ,רעבמעווַאנ ןעט10 םעד ןערָאװעג טרעטראשטעג טנעמטרַאּפעד

32, 

 ןיא טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ן'רַאפ רעטרַאשט ַא ןענירק וצ

 ןייק ללכב טָאה קרָאידרינ ווא טייטס יד .,טכייל ױזַא ןעוועג טינ

 -רעביא .סירעטעמעס רַאפ סרעטרַאשט ןעבענוצסיורַא טינ קשח

 ןעננומהענרעטנוא-סטפעשעג ןייק טינ ןענייז ייז ןעוו ,ךָאנ טּפיױוה

 -ַאמ ןוא הימ ךס א ךָאנ רעבָא .דלעג ןעכַאמ וצ קעווצ םעד טימ

 ןופ רעיִאְל םעד ןעבענעננייא ךיז טאה ןעשינערהַאפ ןוא שינרעט

 -עד ירעטעמעס םעד ןערירָאּפרַאקניא וצ ,ןָאדנַאק ריאמ ,,ר .א

 ןוא קראידינ ווִא טייטס רעד ןֹופ ןעצעזענ יד רעטנוא טנעמטרַאּפ

 ,רעטראשט ַא ןעגירקסיורַא

 -ניא טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס רעד ןיא ןָא טלאמעד ןופ

 גיננעהפא טינ ןיטולחל ןיא ןוא ךיז רַאֿפ עיצוטיטסניא ןַא ןעצנַאג

 ןיא טנעמטרַאּפעד רעד .גניר רעטייברַא םעניימעגלַא םעד ןופ
 -נָאק ירעטעמעס עכילרהעי יד וצ ךילטרַאװטנַארַאפ זיולב ןוא רָאנ

 .ןעצנערעפ

 -טראפעד ירעטעמעס ןופ גנוטלאווראפ יד טָאה 1019 רהָאי ןיא

 -וזאב א ראפ טקעיארּפ א סעשטנערב יד וצ טקישענסיורא טנעמ

 -טראּפעד ?ארענויפ ןוא ירעטעמעס םעד ראפ ןָאשוטיטסנַאק רעד

 ןעסייהעגטונ םודנערעפער א ךרוד ןעבַאה סעשטנערב יד .טנעמ
 -רהעי םעד ייב .ןָאשוטיטסנַאק רעד ןופ ןעטקנוּפ עטניילעגרַאפ עלא

 ןופ ןָאשוטיטסנַאק עטשרע יד זיא ,1014 ץרעמ ,ץנערעטנָאק ןעכיל
 .ןעראוועג טריציפיטאר ?עיציפָא טנעמטראּפעד ירעטעמעס

 .סרעפסגערט ןופ עמרַאפער יד

 רעסיוועג א ןיא ירעטעמעס רעד ףיוא עקרק יד יו ױזַא

 טדַאטש רעד טָא ןופ סעשטנערב יד וצ זיולב טננאלאב טדָאטש

 -עמעט ןעלאקאפ םעד ןֵא ןעסאלשעגנַא ןענייז עכלעוו ,יד ֹוצ ןוא

 תורצ עפיורג ןעמוקראפ ,ךילריטַאנ ,ןענעלט ,טנעמטרַאּפעד ירעט
 -אפ ןייז ןיא ןעצימיא ןופ רעדא רילנטימ ַא ןופ הרובק רעד ייב
 -נא ןיא טפומעגסיורא טאהענ טָאה רע ןעוו ,לָאמ ַא ןיא ,עילימ

 ןיא רעדא אשנאקיש ןייק קראידינ ןופ ,ןעגָאז רימאל ,טדָאטש רעדנַא

 טאה טנעמטרַאּפעד ירעסעמשמ רעקראידוינ רעד .טדאטש רעדנַאנַא
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 סעשטנערב רַאנַאקיש יד ןוא ַאנַאקיש ןיא ירעטעמעס ןייק טינ

 ןעלהַאצ עכלעוו ,סרעבמעמ ענעגייא יד רַאפ זיולב עקרק ןעבָאה

 ,רַאפרעד

 ןעטייקכילמהענעגנאנוא עניוזא ןעניטייזַאב וצ יו ענַארפ יד

 -עמעס יד ןופ גנונדרַא-סעגַאט ן'פיוא רהַָאי רַאּפ ַא ןענאטשעג זיא

 .ןעצנערעפנַאק ירעט

 ,םעד טימ ןערָאװעג טרעפטנערַאפ ענַארפ יד זיא 1917 ןיא

 רעכילרהעי רעד ףיוא רעהירפ ,ןערָאװעג ןעסַאלשַאב זיא סע סָאװ

 -סנערט ןערהיפוצנייא ,םודנערעפער ן'כרוד םעדכַאנ ןוא ץנערעפנַאק

 ,רַאולַאי ןעט1 םעד טפַארק ןיא ןיירַא זיא סולשַאב רעד .םרעפ
 -עפסנערט דךילגטימ א ךיז ןעק עמרָאפער רעיינ רעד טיול .8

 ַא ןיא שטנערב ןייא ןופ ,רעטייווצ ַא ןיא טדָאטש ןייא ןופ ןעריר

 -עמעס יד ןעלהַאצ טינ לָאמ ןייא יו רחעמ ףרַאד ןוא ,ןעטייווצ

 -ענסיוא לָאמ ןייא ןיוש טָאה דילגטימ ַא ביוא .סעסקעט ירעט

 רונ רע ףראד ,שטנערב ןייא ןיא סקעט ירעטעמעס ןייז טלהַאצ

 -רעפסנערט יד .שטנערב ןייז ןופ עטראק-רעפסנערט ַא ןענניירב

 .טלהַאצעננייא טָאה רע ןעלַאטרַאװק ל?עיפיוו רַאפ טזייוו עטרַאק

 ,סקעט ירטטעמעס ןייז טלהַאצענסיױא ןעצנאנניא טָאה רע ביוא

 רע ףראד ַאט ,?ייט ַא--רַאנ ביוא ,ןעלהַאצ טינ רהעמ רע ףרַאד

 טאה רע ןעכלעוו וצ ,שטנערב םעד ןיא ענירביא סָאד ןעלהאצרעד

 ,טרירעפסנערט יז

 .רָאטקעריד ילארענויפ, ַא

 ןעגעוו טנַאז 1918-19 ןופ טרָאּפער ירעטעמעס רעד סָאװ טָא
 : ךָאטקעריד לארענויפ , א ןופ טייקנידנעווטיונ יד

 -עגסוורַא זיא ןעגנולדנַאהַאב עטכעלש עלַא ןופ לעביא רעצנַאג רעד,

 ןופ טכוזַאב טינ לארענויפ יד טרעוו טפָא רהעז סָאװ ,םעד ןופ ןעמוק

 רימ ואוו ,ןעגַאלק ןוא עלעפ ןעוועג ןעניוז סע .שטנערב ןופ רעדילגטימ

 ,רעקייטרעדנָא םעד ןופ רעדעווטנע ,טרָאװ סָאד ןעמהענ טזומעג ןעבָאה

 -טרַאּפעד ןופ רעדָא שטנערב ןופ רענייק לייוו ,עילימַאפ רעד ןופ רעדָא

 .םידדצ ייווצ ָאד רעמיא ןענייז סע .דנעזעוונא ןעוועג םינ זיא טנעמ

 א ןעבָאה ןופ טייקגידנעווטיונ יד ןעזיוװַאב זנוא טָאה גנורהַאפרע עזיד

 ןעסַאּפפיוא ןוא ןעבעגּפָא לעיצעּמס ךיז לָאז רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעגידנעטש

 ןערעוו עכלעוו ,קרָאי-ווג רעשיירג ןופ סרעבמעמ יד ןופ סלארענויפ עלא ייב

 .ירעמעמעס רעונוא ףיוא טגידרעַאב
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 ןעדיימרַאפ רָאנ טינ ןעק ןָאזרעּפ ַאזַא זַא ,ןהעזעגנויא ןעבָאה רימ,

 רעוויירד ,רעקייטרעדנָא ןעשיווצ רָאפ ןעמוק עכלעוו ,סלעבָארט עלעופ יד

 -סווא עגיטוגנוא לעיפ ןעדיימרַאפ ךיוא ןעק רע רָאנ ,עילימַאפ רעד ןוא

 ."לליב ן'פיוא ןעבַאג

 רעד ןוא ,םודנערעפער םוצ ןערָאװעג טקישעג ןיא ענַארפ יד

 "עמעס רעד ןא ,717 ןעגעג 991 טימ ןעסָאלשאב טָאה םודנערעפער

 .ראטקעריד לארענויפ א ןעלעטשנָא לָאו טנעמטראּפעד ירעט

 רעד ןערָאװעג טלעטשעננָא ןיא רָאטקעריד ?לארענויפ סלַא

 "ַנַא ןעוועג רע זיא ,1019 ,רעבָאטקָא זיב .טאלבנייוו .מ רעוט .ר .א

 "עג טלעטשעגנַא טָאלבנייװ זיא ךָאנרעד .ירערָאּפמעט טלעטשעג

 .טנענַאמרעּפ ןערָאװ

 -עג טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס רעד טָאה טייברא ענידלאווג ַא

 סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,טייצ-חפגמ רעד ןיא ןעוהיפוצכרוד טאה

 ,1918-19 ןערהאי יד ןיא ,"עיצנעולפניא, יד טעוועשובעג טאה

 גנאפנַא ,קרָאיהינ ןיא ןעכַארבעגסױא טָאה עימעדיפע יד

 -ערגרַאפ ןעמונעג ךיז טָאה עטיוט ?החָאצ יד 1918 ,רעבַאטקָא

 םעד ןעשיווצ ,נעט ןעוועג ןענייז סע ,גָאט וצ גָאט ןופ ןערעפ

 14 ןעשיווצ ןייז ןענעלפ םע ןעוו ,רעבַאטקַא ןעט9מ ןוא ןעט0

 ,טייצ רעזעוורענ אזא ןיא .נָאט ןייא ןיא ןעלאפ-ןעטיוט 16 ןוא

 ןעוועג טינ זיא סע ןעוו ,טשימוצ ןעגנאגעגמורא ןענייז עלַא ןעוו

 ןעלַאז עכלעוו ,ערעדנַא טינ ןוא רעקייטרעדנָא ןייק טינ ,ןעגירק וצ

 ףיוא ןענַאטשעג טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס רעד זיא ,ןעפלעהקיורא

 -נערטשנא רעטסערג רעד טימ טָאה ןוא עבאנפיוא ןייז ןופ ךיוה רעד

 -ענסיורַא טלוב ךיוא טלַאמעד דיז טָאה סע .,טגרָאזַאב ץלא גנוג

 .רָאטקעריד לארענויפ ןענידנעטש א ןעבָאה וצ טייקגיטכיוו יד ןעזיוו

 -עמעס יד ,ךיז טהעטשראפ ,ןענייז טייצ-עימעדיּפע רעד ןיא

 סע .םירבק עיינ ךס ַא טימ ןערָאװעג טניילראפ .ר .א ןופ סירעט

 .ר .ַא רעד םעוו טייצ רעצרוק א ןיא זַא ,רהאפעג א ןעראוועג ןיא

 -עד ןעבַאה .רעדילגטימ ענענייא יד רַאפ עקרק גונענ ןעבאה טינ

 "עד ירעטעמעס ןופ רערהיפ יד (עימעדיּפע רעד ךַאנ דיילנ) טלַָאמ

 םיבורק יד וצ עקרק ןייק ןעמיוקראפ וצ טינ ןעסַאלשאב טנעמטרַאּפ

 ןַא .רעדירב ןוא רעטסעווש יד וצ .ש .ב .צ יװ ,רעדילגטימ יד ןופ

 ןופ רעדניק ענעסקַאוװרעד יד רַאֿפ טכאפענ ןעמ טָאה עמהאנסיוא

 : ,רעדילנטימ יד

 -גידנעווטיונ רעד ןופ ןעפורעגסיורַא ןעוועג זיא סולשַאב רעד

 ןוא טליפרעביא ןעראװעג זיא ירעטעמעט ?פר2 טנואמ יד .טייק
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 רעדנא ןייק ןיא .ןעפַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא ןורבח טנואמ יד

 .לעטימ ַאזַא ןעמענוצנַא יוװ ,ןעוועגנ טינ הרירב

 ,עטייקכילמהענעגנאנוא ךס ַא טכַאזרוארַאפ רעבָא טָאה סָאד

 ליוו ,דנַאטשוצ ןעטלעפייוצרַאפ ַא ןיא זיא דניירפ ַא ןעוו ל?ייוו,

 ,"ןענעכער טינ ןעטקַאפ ןוא קינַאל טימ ךיז רע

 ןיא ,עקרק עיינ ןערָאװעג טפיוקעג זיא סע ןעוו ,רעטעּפש

 .ןעראוועג ?טב סולשַאב רעד

 "רַאֿפ , ן'נרוד ןעסיוו טזַאלעג טלַאמעד טָאה .טּפעד ,מעפ רעד

 זַא ,סעשטנערב יד וצ טפירשוצ ןעלעיצעּפס ַא ךרוד ןוא "סטרעוו

 א ןיא סיפִא םוצ ןעדנעו ריז ןענעק ,ר .ַא ןופ דניירפ עלַא,

 ."בורק ןעטנהַאנ א ןופ לַאפ-ןעטיוט

 ףיוא סטַאלּפ 64 טפיוקעג .טּפעד .מעס רעד טָאה 1920 ןיא

 טניפעג עקרק יד .ראלאד 19 ,000 ראפ ירעטעמעס ל?מרכ טנואמ

 סָאװ ,ויטַאמ-טּפוה רעד .םלוע-תיב ןעטשרע םעד וצ טנהָאנ דיז

 ןעבַאה וצ ,ןעוועג זיא ,ןעניז ןיא טאהעג טָאה ,טּפעד ,םעס רעד

 רעדילגטימ יד ןופ םיבורק יד ןענרָאזַאב וצ ךיוא טייקכילגעמ יד

 ױזַא רַאֿפ ןעטלַאהענ סָאד טָאה .טּפעד .מעס רעד .עקרק טימ

 טרהיפענכרוד זיא (הינק יד) "לייס, רעד רעדייא סאד ,גיטכיוו

 ,םירבק ןהעצ 140 .רב ןופ טפיוקענ לייוורעד רע טָאה ,ןערָאװעג

 ַא םענייז ןופ לַאפ-ןעטיוט ַא ןיא לָאז .ר .ַא ןופ דילגטימ ַא םוא

 ףיוא עקרק ןעלייא רעיפ יד ואוושרעדנַא ןעכוז ןעפרַאד טינ בורק

 ,רבק ַא

 ןענייז ירעטעמעס למרכ טנואמ רעד ףיוא סטַאלּפ 64 עיינ יד

 .ר .ַא ןופ רעדילנטימ יד ,טסקַאװ .ר .ַא רעד ,גינייוו ןעוועג רעבָא

 םעד רַאפ םגה ןוא ,רעסערנ טרעוו עטַאר-ןעטיוט יד ,רעטלע ןערעוו

 .טּפעד .מעס רעד רעבָא טָאה ,גונענ ןעוועג עקרק יד זיא "טנייה,

 ,ללב ןופ ןעטלַאהעג רעמיא טָאה רע .,ןענרַאמ ז'טימ טנעכערעג ךיז

 ןעבַאה טינ ןעמ ןעק ,ןעבעל ז'רַאפ טינ ךיז טנערָאװַאב ןעמ ביוא זַא

 .עקרק דָאנ ןעפיוק וצ ןעסַאלשַאב רע טָאה .,טיוט ן'כָאנ

 ,טמַא ןיא ןיײרַא זיא .טּפעד .מעס ם'נופ .מָאק ,זקע יד ןעוו

 ןופ טײברַא רעד רַאפ ןעמונענ ךיז לכ םדוק יז טָאה ,1920 ןיא

 ןוא סירעטעמעפ ענידרעהירפ יד ןערענהעשרַאפ ןוא ןערעסעברַאפ

 .סירטעמעס עיינ ןעכוז וצ עבאנפיוא יד טלעטשעגנ ךיז טָאה

 -עננייא .טּפעד .םעס םעד ךיז טָאה רהָאי ןופ ףיולראפ ןיא

 זונבל טנואמ ףיוא ראלַאד 21,4/5 רַאפ סטאל 421 ןעפיוק וצ ןעבענ

 ,ירעטעמעס
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 -רעד 1091 ןופ טנעמטראּפעד ירעטעמעס ןופ טרָאּפער רעד

 : םעד ןעגעוו טלהעצ

 ןעפיוק םייב טַאהעג רימ ןעבָאה טייברַא עטסרהעמ ןוא עטסערג יד,

 רימ ןעוו ,רהָאי ן'כרוד ןעטייצ ןעוועג ןענווו סע .ירעטעמעס עזיד

 ןוא סע .ןעגורק וצ ירעטעמעס עווד טַאהעג טונ גנונּפָאה םוש ןייק ןעבָאה

 ןעבָאה ירעטעמעס רענעי ןופ רעמיהטנעגויא וד זַא ,טייוו יוזַא ןעגנַאגעג

 רוט זַא ,טנעמטרַאּפעד םעד רַאפ דלעג עמוס עסיוועג ַא ןעטַאבעגנָא רַאגָאז

 ,טסואוועג רעבָא ןעבָאה רימ .ןעיײרפַאב טקַארטנָאק םעד ןופ ייז ןעלָאז

 -וב ןוא עטנעהָאנ ענעי ןעבָאה וצ גניר רעטויברַא ן'רַאפ טניומ סע סָאװ

 סולשַאב רעזנוא ףווא טסעפ ןענַאמשעג ןענווז רומ ןוא ,ירעטעמעס עגיל

 " | . . .ןעגירק וצ ירעטעמעס עווד

 -ינ יצ טנהַאנ ,ירעטעמעס ןופ זיירּפ רעד זַא ,גידנעהעזנייא

 רעד ןיא .טּפעד ,מעס רעד טָאה ,גָאט וצ גָאט ןופ טגנייטש ,קרָאי

 ףיוא סטאל 400 ךָאנ ראפ טקארטנַאק א ןעסָאלשענ טייצ רעטצעל

 ךיוא ,ראלאד 140,000 ןופ עמוס רעד ףיוא ,ירעטעמעפ ןונבל טנואמ

 .ראלאד 17,050 ראפ ,ירעטעמעס ןורבח טנואמ ףיוא סטַאל 4

 ןעצנאנניא ןעבַאה ,ר .ַא ןופ סירעטעמעס יירד עטשרע רָאג יד

 ןעמענרַאפ טציא .דנַאל רעקַא לעטכַא-ןייא ןופ חטש ַא ןעמונרַאפ

 ,רעקַא 10 ךרע ןַא סירעטעמעס עלַא יד

 -ןייא רעד טפארק ןיא ןיירַא זיא ,1922 ,רעבָאטקָא ןעט1 םעד

 ֹוצ יאדכ זיא סקעט םעד ןופ ןעכַאזרוא יד ןענעוו .סםקעט רעניטנעס

 :(1098) טראּפער טנעמטראּפעד ירעטעפעס ןופ עטַאטיצ א ןעגניירב

 -עג סָאװ ,סטנעמטרַאּפעד ורעטעמעס יד ןעניוז ,טסייוו רהיא יו,

 ,ןעטטַאשרעּפרעק עלַאקָאל זיולב ,טדעטש ענעדישרַאפ יד ןיא ךיז ןעניפ

 ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ ערעדנוזַאב ערהיא ךיז טָאה טדָאטש עדעי טסייה סָאד

 ,טדעטש ערענעלק וד ןיא ךיוא .סטנעמטרַאּפעד ערעייז וצ עגונב ןעגנורהיפ

 טרעוו ירעטעמעס יד ןוא ָאטונ זיא טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ןייק ואוו

 יד ןעלהָאצ ,שטנערב םענלעצנווא ןופ טעטלַאװרַאפ ןוא ןעטלַאהעגפיוא

 ןענייז ייז רעכלעוו וצ ,ירעטעמעס רעד רַאפ סקעט ןעסיוועג ַא סרעבמעמ

 -עד עויד ואוו ,עלעפ ןעמוקעגרָאפ לָאמ עלעיפ רעבָא ןענויז .טגיטכערַאב

 רעמהענעגנא טינ רהעז ַא ןיא ןערָאװעג טלעטשעגקעוַא ןענייז סטנעמטרַאּפ

 טדָאמש רעדנַא ןַא ןופ דילגטימ ַא ויב זַא ,טפָא ןעפערט טגעלפ סע .עגַאל

 -רָאו-וינ ַא ,טרהעקרַאפ רעדָא ,קרָאי-וינ ןיא לַאפ-ןעמיוט ַא ןעריסַאּפ לָאז

 ןברָאטשעג זיא עולימַאּפ ןייז ןופ רעצימיא רעדָא .ר .ַא ןופ רעבמעמ רעק

 ,רנדילגטימ עדױנעפערטַאב יד ןעבָאה לשפ ַאזַא ןיא .טדָאטש רעדנַא ןַא ןיא
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 םעד ןעלהָאצַאב טפרַאדעג ,ןעמוקעגרָאפ זיא לַאפ-ןעטיוט רעד עכלעוו ייב

 -רַאפ סע .טנעכער טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס רעדעי סָאװ ,רבק ַא רַאפ זוורּפ

 -דנעטשרַאפטימ ןוא ןעלביא עיינ ןעפורעגסיורַא טָאה סָאד זַא ,ךיז טהעטש

 גנַאל יוזַא ,.ר .ַא ןופ דילגטימ רעדנעהעטשטוג ַא ןייז רענעי געמ .עסינ

 רע זיא ,סטנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ןעגיטרָא םוצ טגנַאלַאב טינ טָאה רע יו

 ,טיפענעב ירעטעמעס ןייק וצ טגיטכערַאב טינ טדָאטש רעדמערפ רעד ןיא

 -עמעס .ר .ַא רעד ףיוא גנוגידרעַאב יד ןעכַאמ טלָאװעג טָאה רע ביוא ןוא

 רָאפ ןעמוק עלעפ עכלעזַא .רבק ן'רַאפ ןעלהָאצַאב טזומעג רע טָאה ,ירעט

 -עס רעד סָאװ ,םעד רעסיוא .קרָאי-וינ ןיא ךילכעוטּפיוה ,לָאמ ערערהעמ

 ןַא ןיא ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא לַאפ ַאזַא ןיא זיא טנעמטרַאּפעד ירעטעמ

 .ר .ַא ןופ רעבסעמ ַא ייב דלעג ןעמחענ ןעפרַאד וצ ,עגַאל רעמהענעגנאנוא

 טושּפ ןיא רעבמעמ רעדנעפערטַאב רעד זַא ,לָאמטּפָא טפערט ,רבק ַא רַאפ

 -עג ןעלדנַאה טזומעג רעבָא טָאה סיפָא רעד .ןעלהָאצַאב וצ דנַאטשמיא טינ

 וצ ןעמוקוצנָא ןעגנואווצעג טּפָא רהעז זיא רעבמעמ רעד ןוא ךילצעז

 -עצס עמהענעגנא ןייק טינ רהעז ןעמוקעגסיורַא ןענייז ןופרעד .יטירַאשט
 -ראוו טסכעה ןוא טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס קרָאי-וינ ןופ סופָא ןיא סענ

 לעביא ןעזיד ידכ .טדעטש ערעדנַא ןיא טריסַאּפ ךיוא סָאד טָאה ךילנויש

 ןעזעל ןענעק לָאז רעכלעוו ,ןַאלּפ ַא טייברַאעגסיוא רימ .ןעבָאה ,ןעפַאשוצּפָא

 ,.ןפוא םענהעש ַא ףיוא עגַארפ עטגָאטהעװעגנָא יד

 ןעטַאשעג לָאז סע זַא ,סעשטנערב יד וצ טרידנעמָאקער ןעבָאה רימ

 טלהַאצעג לָאז סע ןעכלעוו ןופ ,ראלָאד דנעויוט עבילטע ןופ דנָאפ ַא ןערעוו

 םיוצ וצ טווצ ןופ סיוא טמוק סע סָאװ ,םירבק יד ןופ ןעטסָאק יד ןערעוו

 ןעלהָאצ לָאז .ר .ַא ןופ רעבמעמ רעדעי .עלעפ כעלעזַא ןיא ןעכיורבעג וצ

 -רַאװק א טנעס ןייא טיצ ר ה ַא |  ו י א ראפ וזיולב גיפיולרָאּפ

 ןופ טנעהָאנ ןעגניורבניירט ןעק סָאד .טנעס 4 םורַא ןוא םורַא .ה .ד ,לאט

 עכילטע עדנעמוק יד רַאפ גונעג ןייז טעוו עמוס יד ןוא ,ראלָאד דנעזיוט 8

 ןיא ןערעוו ןעבעגעג ןעפרַאד סָאװ ,םירבק ןופ ןעטסָאק יד ןעקעד וצ רהָאו

 .טדעטש ערעדנַא ןופ רעדילגטימ וצ לַאפ-סקילגמוא ןַא

 לַאפ ןיא סָאד ,קעווצ םעד רַאפ ןענעיד ןענעק ךיוא לָאז דנַאפ רעזיד

 טיג .ר .ַא רעד לייוו) ןערהָאי עכילצועעג יד רעביא רעבמעמ ַא ןופ דניק ַא

 רונ טיפענעב לארענויפ ןוא רהָאי 91 ויב רונ רעדניק רַאט ירעטעמעס

 רעטקירדעג ַא ןיא ךיז טניפעג דנוורפ רעד ןוא טברַאטש (רהָאי 18 ויב

 דנוירפ םעד ייב ןענהָאמ וצ ןעגנואווצעג ןויז טינ םיפָא רעד לָאז ,עגַאל

 ףיוא רונ סָאד ךיז טהיצַאב ,ךילדנעטשרַאפטסבלעז .רבק ַא רַאפ דלעג סָאד

 .טַארויהרַאֿפ טינ ןעניוז עכלעוו ,רעדניק

 ףָאפ סעשטנערב וד וצ טקושעגסיורא עיצַאדנעמַאקער יד ןעבָאה רימ
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 סעשטנערב יד וצ ףעירב ןערעגנעל ַא ןיא .גנומיטשּפָא-םודנערעפער ַא

 -מַא גניר רעטייברַא רעכילטנעכעוו רעד ןיא לעקיטרַא ןַא ךרוד ךיוא ןוא

 רָאלק טייהנעגעלעגנא עצנַאג ֹוד רימ ןעבָאה "סטרעוורַאֿפ , ןופ גנולייט

 וצ רהעז טהערפ זנוא .גניר רעטייברַא ןופ רעדילגטימ יד רַאפ טכַאמעג

 רעגיזעיר ַא ךרוד טָאה .ר .ַא ןופ טפַאשרעדילגטימ עסיורג יד זַא ,ןעטכירַאב

 ןוא ןעמונעגנָא עיצַאדנעמַאקער רעזנוא ,גימיטשנייא טעמכ ,ןעמיטש להָאצ

 טזעלעג לָאמ עלַא ראפ לָאמנווא לָאז עגַארפ עזיד זא ,ןעפלָאהעג טָאה

 ךובכ םעד רַאפ ןוא ןעסערעטניא וד רַאפ ןפוא םענהעש ַא ףיוא ןערעוו

 .גנור רעטייברַא ןופ

 ;טגלַאפ יו ןעזעלעג ךיז טָאה םודנערעפער ןופ טקנוּפ רעד

 טנעס ןייא םימ ןערעוו טסקעטעג לָאז .ר .ַא ןופ רעבמעמ רעדעי ,

 דנָאפ ַא ןעלמַאז לָאז ןעמ עכלעוו טימ ,ןעלַאטרַאוװק רעיפ רַאפ לאטרַאוװק ַא

 עדנעהעטשמוג עניוזַא רַאפ ,עקרק רַאפ ןעבַאגסיוא עגיטיונ עלַא ןעקעד וצ

 ךיו ןעניפעג עבלעוו ,סעילימַאפ ערעייז ןוא גניר רעטייברַא ןופ סרעבמעמ

 ןצ ,שטנערב םעד ןוא םייה רעייז ןופ קעווַא קילגמוא ןַא ןופ טויצ ןיא

 ."ןעגנַאלַאב ייז ןעכלעוו

 .100--ןעגעגאד ;ןעמיטש 0089 ןערָאוװעג ןעבעגעגּפָא ןעניוז ריפאד

 .".רעבמעטּפעס ןעט1 םעד ןעסָאלשעג ְךיו טָאה םודנערעפער רעד

 רעדילנטימ יד וצ ןעננוהיצַאב ענייז טימ רָאנ טינ רעבַא

 טנעמטראּפעד ירעטעמעס .ר .א רעד זיא םיבורק ערעייז ןוא ןיילא

 סָאװ ,ןעמָאנ םענחעש ןייז ןיא ,רחעמ ךָאנ ןוא ,ךיוא רָאנ ,קראטש

 .טלעוו רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא ןעבראוורע ךיז טָאה רע

 סירָאמ ,םכילע םולש :ןעדיא עסיורג ערעזנוא ןופ םירבק יד

 .רד ,םעדעמ רימידאלוו ,ןאלּפאק לואּפ .רד ,ץנארק ּפיליפ ,דלעפנעזַאר

 טנואמ רעד ףיוא ךיז ןעניפעג ראטקעּפס יכדרמ ןוא וואנאראב .מ

 .ר .א ןופ ירעטעמעס למרכ

 -סעניז, רעגיטסיינ רעזנוא ףיוא ןַאהט קוק ַא רענייא ליוו

 .םלוע-תיב .ר .א ן'פיוא ןעמוק רע זומ ."עעלא

 א קרָאידינ ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא טיוט ס'נידרַאנ בקעי ךָאנ

 ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא סע ואוו ,סעשטנערב .ר .א ןופ ץנערעפנַאק

 -ייר, ן'םיוא ץַאלפ א עילימאפ סמענעברָאטשרַאפ םעד ןעטָאבוצנָא
 ךיז טָאה עילימאפ ס'נידרָאנ .רעטייברא עשידיא יד ןופ *טרָא םענ

 -ַאב טינ סולשַאב םעד טימ גיפיולרַאפ םימעט ענעדישראפ בעילוצ
 .טצונ

 רעד ַאד ךיוא זיא םלוע-תיב (ןָאייז טנואמ) .ר .ַא םעד ףיוא
 .חונברק לעננעיירט יד ןופ רבק - רעטסעווש רעטסואוואב
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 7 יי: 5 עא

 ינוי סרע קיימ טסייוו סירייל רע ד

 ערָאװעג טלעטשענפיוא ןזיא טנעמונַאמ

 , ִא

 נ ןיא

 ןעמאזוצ

 ןופ 1911 רעבמעוו
 יגניר .בױא םעד טימ

 רעד .9

 ן

 11 ץרעמ ןעט59 םעד רעייפ לעגנעיירט םעד ןיא ןעמוקענמוא

 א

 ןענייז םאוו תונברק 14 ןופ םירבק יד ףיוא טנעמונַאמ רעד
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 ןופ םירבק יד ןאראפ ךיוא ןענייז ירעטעמעס רעבלעז רעד ףיוא
 .ןיסעיל .א ןופ יורמ יד ,ןיסעיל-טלָאװ .סרמ ,רעלימדווארדנאטקעלא
 רעד ףיוא טניל גייווצנעזַאר .0 רעטערקעס רענעבראטשראפ רעד
 .יירעטעמעס ןָאטננישאוו .ר .א

 עטסני'דובכב יד רַאֿפ ךיז ןענעכער .ר .א ןופ סירעטעמעס יד

 .ןעטַאמ עשידיא יד ןעשיווצ

 טצירקעגנסיוא זיא סירעטעמעס עגינייא ןופ ןערעיוט יד ףיוא

 טָאה ןיסעיל םהרבא עסַאנעג סָאװ דעיל ענהעש עגידריווקרעמ סָאד

 .קירוצ רהָאי 1/ טימ ןעבירשעגנַא

 ,ןעבעל ןופ חורמוא ןיא ןעמאזוצ ןעהעטש רימ
 ; טיוג ןיא טגינייארעפ ,קילגמוא ןיא טגינייארעפ
 ,םלוע-תיב ןופ חור ןיא ןעמשזוצ ןעביילב רימ
 .םיומ ןוא ןעבעל ףיוא טגיניישרעפ ןענייז רימ

 ,ןעמַאזוצ ןעהעטש רימ ןוא ,געירק זיא ןעבעל סָאד
 ; םיירטש ןערעטיב ןוא ןעזייב ןיא טגינייארעפ
 -- ןעייוואוצ רע טמוק ןוא ,םולש רעד זיא טיוט רעד
 ,םייז א ייב טייז א ןעחור רימ ןעהעג ןאד

 טָאה ,ׁשֵא סימ ןופ גנוטייל רעשינרענע ןוא רעגיהעפ רעד ץוח א

 ןעקנאדראפ וצ טנעמטראפעד ירעטעמעס ןופ סקואוו רעסיורג רעד
 ןעמלאהעג ןעבָאה עכלעוו ,.ר .א ןיא סרעוט עניטכיוו עגילדנהעצ

 .טנעמטראפעד ירעטעמעפ םעד ןעטלאווראפ ןוא ןעיוב

 ,(1 .רב) ןידלָאג .ח ןעוועג ןענייז סעטימַאק עטשרע יד ןעשיווצ
 ןיקסַאר .י ,(87 .רב) יקצעוואס .ס ,(91 .רב) רעלימ רעדנאסקעלא
 ןייטשלעקניפ .י ,(56 .רֹב) טאלבנייוו .מ ,(98 .רב) זיּפשַא .א ,(8 .רב)

 .(9 .רב) ףָאדיוװאד .מ ,(8 .רב) דלַאג .שזד ,(8 .רב)

 גנולקיווטנע רעד ןיא טכַאמעג טנעידראפ ךיז טָאה סרעדנוזַאב

 .לעיּפשיירד .י ,רעוט רעטסואווַאב רעד סירעטעמעס .ר .א ןופ

 (רינישוניא ליוויס א ןָאיטעּפָארּפ ייב ןיא רע) ןַאמכַאפ סלא

 ןערענייפראפ וצ ױזַא יו ,רענעלפ עלא טּכַאמעג לעיּפשיירד טָאה

 ךיז ןעלַאז ייז ױזַא יו ןוא סירעטעמעט יד ןערענהעשרַאפ וצ ןוא

 .גנונדֹרַא רעטוג ַא ןיא ןעטלַאה

 ןופ רעזייורעּפוס רעד סלא לעיפשיירד טרינאיצקנופ 1091 טניז

 .טירעטעמעט .ד .א יד
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 ף,100 ןַארַאפ טציא זיב ןענייז סירעטעמעס ,ר .ַא עלַא הוא
 .ס'ליּפמ 2,400 רַאפ םירבק יד ץוח ַא ,םירבק עניילק ןֹוא עסיורג

 -עמעס עלא ןענעוו עלעבַאט א ןעבעג וצ גירביא םינ זיא סע
 םעד רעביא ךיוא ןוא (?טנָאמראפ טנעמטראּפעד רעד סָאװ סירעט
 .טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ןופ ןעצנַאניפ יד ןופ ןעסקַאװ

 .מעס ןופ גנולקיווטנע יד טזייוו סָאו ,טנעמטייטס א זיא טָא
 טנעמטראּפעד ירעטעמעס רעד טייז ,רהָאי 19 עטצעל יד ראפ .ּפעד

 .גנוטלַאװרַאפ ערעדנוזַאב א רעטנוא ןערָאװעג זיא

 : 1910 ,ןעט81 .צעד ,.ּפעד .מעס ןופ ןעגעמראפ רעד

 98,168.99......... סעשטנערב ןופ ןעדלוש עדנעהעטשסווא
 / 4......484:01 ,.566666 6666 אג שודראל טע סרעבמעמ
 10880500....,.........+4 סקנעב ענעדישאפ וד ןיא שעק
 5,6555666666.666..5:5.5.,..840480.5 רושמינריופ סיפָא
 55555.5.5555...4,6049440.:+*+ . ןעדלוש רעביא ןעגעמראפ

 4....,.....,999,778441 לָאמָאמ

 :ןצעדלוש

 5595....5.....99,966588++ יי ירעטעמעס ןָאווז .טמ
 4.........8,088.00 ,566566666 66 6666 .6 262 4 למרכ .טס
 4.........18,140.86 ,9555566666666666 א ןורבה .טמ
 818.08. 5. 5555545555666666666 6666. 6 2.4 תובצמ ראפ

 1,818.28......... ר יי רענוימש ראפ סטיזאּפעד

 2.4........,999,778:41 לַאטָאט

 :1924 ,רעבמעצעד ןעט51 ןעגעמרַאפ רעד

 99,808.08........ סעשטנערב ןופ ןעדלוש עדנעהעטשטווא
 5555455555455555656666,,.70,208:81 22 סקנעב וד ןוא שעק
 555555555:5545656455652..47,087:80+ סדנאב יטיס קרָאי וינ
 4545555:5555456665.544..720400 עטלעטשעגנָא וצ סנוָאל
 455555554555666.6.66626..486:00 4 םירבק עטפיוקראפ
 5.621..........,,9,204.12 סרושטקיפ ןוא רושטונרוופ
 24.....108,740:00 סירעטעמעס רעעזנוא ןופ ןילאוו קוב יד

 4...........9988,611.481 לאטָאט |

 559,......910,019440+ .......... תובצמ ראפ סטיואּפעד
 4945455555466::5::10,000:004:5:5 6 !רעטעמעפ ןורבח .טמ
 555555.55:5566966656....2,078:00} סירעטעמעט ערעדנא
 55454454444.........910,514.19 ןעדלוש רעביא ןעגעמראפ

 2.4.........9998,611.81 ףַאטָאט

 .טייז רעטסקענ רעד ףיוא טקורדעג זיא עלעבַאט וד (*
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 םוצ רעביא ןעהעג סטיפעגעב לארענויפ יד

 .טנעמטראּפעד ירעטעמעס

 -נעּפסקע ?ארענויפ טלהַאצעג ,ר .א רעד טָאה ,טסואוואב יו

 טלהַאצעג ןערָאװעג ןענייז סטיפענעב יד .(תואצוה היול) סעס

 -עגרָאפ ןיא סע יו ,רעדניק ענייז ןוא יורפ ןייז ,רעבמעמ ז'ראפ

 ןיא ןוא 10 ?עקיטרַא ,ןַאשוטיטסנַאק רעטשרע רעד ןיא ןעבירש

 ,11 ?עקיטרַא ,ןַאשוטיטסנַאק רעטייווצ רעד

 -ימַאזקע ןערָאװעג זיא .ר .א רעד יוװ ,םעד רָאנ ,1910 גנַאפנָא

 טייטס רעד טָאה ,קרָאוט ןופ טנעמטרַאּפעד סנערושניא ןופ טרינ

 זַא ,טלאה רע סָאד ,ןעסיוו טזַאלענ טנעדנעטניארעּפוס סנערושניא

 לארענויט יד ןעלהָאצוצסיוא טכער ןייק טינ טָאה ּפיפַא לארענעג רעד

 -ענעב יד לעיצעּפס ,ירושזערט רעניײמענלַא רעד ןופ סטיפענעב
 .סרעבמעמ ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ראפ סטיפ

 רעדעי זא ,הצע ןא ןעבענעג טָאה טנעדנעטניארעּפוס רעד

 .סעסנעּפסקע לַארענויפ יד ןייֵלַא ןעלהַאצ לָאז שטנערב

 גנוטלַאװרַאפ יד ןעבעגפיוא טזומעג טלָאמעד טָאה ,ר .א רעד

 ,סעשטנערב יד וצ ןעבענעגנרעביא סע ןוא טיפענעב ?ארענויפ ןופ

 שודֲאל רעדעי אוו ,סנעדרַא עשיטַאנעלַאב יד ןיא ךיז טרהיפ סע יו

 .סעסנעּפסקע לארענויפ יד ךיז ףיוא טמענ רעדנוזאב

 ערעדנוזאב א ןעבָאה וצ העדב טאהעגנ .ק .ע .נ יד טָאה רעהירפ

 "יא רעבא טָאה שֵא סימ .םינינע ?ארענויפ יד ראפ גנוטלאווראפ

 -טראּפעד ירעטעמעס רעד זא ,עטימָאק וויטוקעזקע רעד טנייצרעב

 יד .ןעטייהנעגעלעגנא לארענויפ יד ןעטלאווראפ ךיוא ןעק טנעמ

 םרידנעמַאקער סע טָאה יז ןוא ןעמונעגנַא ןַאלּפ םעד טָאה .ק .ע .נ

 .ןָאשנעװנַאק רעד וצ

 ַא ןייז טעװ רדס ַאזַא זַא ,ןעזעננייא ךיילנ רעבָא טָאה ןעמ

 עכלעוו ,סעשטנערב ערענעלק יד ןופ עכנַאמ רַאפ רהַאפעג עסיורג

 .סעטנעּפסקע לארענויפ יד ןעלהָאצ וצ ןיילא ןעזייוואב טינ ןענעק

 -יײװדַא לעגיל ם'נופ הצע רעד היוא) .ק .ע .נ יד טלָאמעד ךיז טָאה

 ךיז טָאה רעכלעוו ,טנעמטראּפעד ירעטעמעס םוצ טעדנעוועג ,(רעז

 -טרַאּפעד רעדענוזַאב א ןערעו ןוא ,זערעסערגרַאפ ןיא ןעטלַאהעג

 לַארענויפ ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןעמהענרעביא ךיוא לָאז רע ,טנעמ

 .ןעטייהנענעלעגנַא

 טלעדנַאהרַאפ ענַארפ יד זיא ןַאשנעװנַאק רעט10 רעד ףיוא



 507 גנור רעטיוברא ןוֿפ עטכושעג וד

 -הענוצנַא נימיטשנייא ןעסַאלשַאב ןערָאװעג זיא סע ןוא ןעראוועג

 -ענעב לַארעגויֿפ יד זַא ,,2 .ע .נ רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער יד עס

 .טנעמטראפעד ירעטעמעס ןופ תושר ןיא ןהעגרעביא ןעלַאז סטיפ

 טקישענסיורא ענארפ יד טָאה טנעמטראּפעד ירעטעמעפ רעד

 -איאמ א טימ ןעראוועג ןעמונעגנַא זיא יז ןוא םודנערעפער ַא וצ

 .טרעדנוה רַאּפ ַא ןענעג ןעמיטש 4000 רעביא ןופ טעטיר

 .1910 ,ילוי ןעטשרע םעד טפַארק ןיא ןיירַא זיא סולשַאב רעד

 זייז טינ לָאז טיםענעב לַארענויפ ןֹופ גנוטלַאװרַאפ יד ידכ

 -נעונַאק .ר .א ייב זַא ,ןעראוועג ןעמַאלשַאב זיא ,עלַאקַאל ןייק

 יּפִא טרעוו סע ואז ,ןעננוציז עלעיצעפס ןעמוקרַאפ ןעלַאז ,סנַאש

 טרעוו סע ןוא ,גנוטלַאװרַאפ לארענויפ רעד ןופ טרַאּפער ַא ןעבעגעג

 ,םעסנעּפמסקע לַארענויפ יד ןעטלאורַאפ וצ עטימַאק ַא טלהעוורע

 (תואצוה היול) ןעבאנסיוא לַארענויפ יד ןענעלפ 1917 זיב

 טָאה ןייֵלַא שטנערב רעד ןוא שטנערב םוצ טלהָאצעגסיױא ןערעוו

 םעטסיס אזא .רעקייטרעדנַא ן'טימ תונובשח יד טרהיפעג ןיוש

 ןופ .ןעטאטלוזער עמחענעגנא טינ וצ טרהיפעג להָאמ סעכנאמ טָאה

 -האצוצסיוא ןעננַאפעגנַא טנעמטרַאּפעד לַארענויפ רעד טאה 7

 ןיא טָאװ םעטסיס ַאזַא ,רעסייטרעדנָא םוצ טקעריד תואצוה יד ןעל

 וצ טָאה רע ןזַא ,םייוו רעקייטרעדנא רעד ןעוו .תולעמ דס ַא ךיז

 רע ןופ ,טנעמטרַאֿפעד ןעצנַאנ םעד ןופ סיפַא םעד טימ ןהָאט וצ

 ןעבעג ןוא םענעכראטשראפ ם'נופ םיבורק יד ןעלדנַאהאב רעסעב

 -יזַאב םעטסיס סטָאד טָאה בנא .,אפונ ןעטיוט םעד דובכ רחעמ

 יד ןעשיווצ ןעמוקראט ןענעלפ סָאוװ ,םיכוסכס ענעדישראפ טניט

 ,רעקייטרעדנַא םעד ןוא עטמַאַאב שטנערב

 ראפ ראלַאד 42 ןעוועג טטיפענעב לארענויפ ןענייז 1919 זיב

 ןיב 1919 ןופ .,רעדניק יד רַאפ ?ענַאיצרַאּפַארּפ ןוא ןעסיודנ ַא

 םעד בעילוצ ,ראלאד 80 ןעוועג סטיפענעב יד ןענייז 1922 עדנע

 .ראלאד 92--1998 ןיא .ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,תורקי ןעסיורנ

 78 ףיוא ויַּב ןעניטשעג טטיפענעב יד ןענייז ,1924 ,רָאונַאי טניז

 -ןייא ערעדנא ןוא ןורא ןערעסעב ַא ןעבעג ןענעק וצ ידכ ,ראלַאד

 .ןעגנוטכיר

 טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס רעד טָאה 1924 עדנע זיב 1910 ןופ

 - ,םטיפענעב ?ארענויפ ראלַאד 428,000 טלהאצעגסיוא



 גנור רעטווברא ןופ עטכושעג וד 8

 םיגניר רעטײברַא  םעד ןופ לכה ךס רעצרוק א

 י}טבישעג

 -טסיא;ק רעד ףיוא ּפַאש-טעווס א ןיא ואוו-ץענרע טעייזרַאפ

 ױזַא עטכישעג ןייז ןופ ףיולרַאפ ןיא נניר רעטיײברַא רעד זיא ,"דייס

 -נהעצ רעטעלב ןוא ןענייווצ ענייז טימ טציש רע זַא ,ןעסקַאוװעגסיױא

 ,דנַאל רעזנוא ןופ ןעקע עֶלַא ןיא ןעשנעמ עדנעזיוט עגילד

 ןוא ןעניטעז ,ןעזייּפש ןעדרַא ןעטנייווצרַאפ ם'נופ טכורפ יד

 -ערג יד רעביא סייוו-טייוו רעדניק-ןעשנעמ עדנעדייל ןעשירפרעד

 | .סטייטס דעטיינוי ןופ ןעצינ

 םענעפרַאװרַאפ ַא ןיא ,רעטײברַא ע'טושּפ ןופ חומ ןיא ןעריובעג

 "עג טייצ רעד טימ גניר רעטײברַא רעד זיא ,קרָאידינ ןיא ,לעקניוו

 זופ ,טייקסיורג ןופ ,טייקנהעש ןופ לעיּפשייב רעטסעב רעד ןערָאװ

 .טייקנעביוהרעד

 -גנע ןיא -- ןָאהטוצכַאנ םהיא טכוזעג ןעמ טָאה םוטעמוא

 ? טינ ואו ןוא ,אקירעמַא הטואס ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ,ךנַאל

 ןופ ןייש רעד .טלעװ רעצנַאג רעד רעביא ט'מש ןעמָאנ ןייז

 .עטגלַאפרַאפ ןוא עט'פדור'עג עלַא טמעראװ ןוא טכייל םינּפ ןייז

 ןופ עטגידיײלַאב ןוא עטעדווירקעג יד רַאפ ןעפַא זיא ץרַאה ןייז

 .רעקלעפ עֶלַא

 ,םעקינשַאּפערַאה עשידיא ןופ טרעמַאהעגסיױא ןוא טדימשענ

 -עגלַא רעד ןיא גנוריצ עטסנעש יד ןערָאװעג גניר רעטייברַא רעד זיא

 ערעדנַא ןופ ןעסַאלק עטקירדרעטנוא .עילימַאפ-רעטײברַא רעניימ

 וצ ןהעג וצ ייז ןעמוק טפָא ץנַאג .ןעכַאמוצכַאנ םהיא ןעכוז רעקלעפ

 ןייז ןופ דוס םעד ןעקעלּפטנא ייז לָאז ןעמ ,ןעדרָא ןופ רעדהיפ יד

 .טכַארּפ ןוא טכַאמ

 --- דליברַאּפ ןייז טלעטשרַאפ וליפַא טָאה גניר רעטײברַא רעד

 פא טינ לָאמנייק ריז ןעק סָאװ --- ,"עסַאק-ןעקנַארק עשטייד יד;

 -רענוא ענעטלַאהַאב יד ןוא תוחכ עגידנעפאש יד ןופ ןערעדנואוו

 זעמעוו ,ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ןעלעווק סָאװ ,ןעמארטש עכילּפעש

 ןעמייה ערעייז ןופ ןעבירטעג טָאה טיונ עלעירעטַאמ ןוא עגיטסייג יד

 .ןעטייקכילגעמ עטקנערשַאבמוא ןופ דנַאל ַא ןיא



 0 גנור רעטווברא ןופ עטכנושעג יד

 ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד ףיוא קילב א ןעפרַאו ריס ןעוו ןוא
 יד ןיסעיל םחרבא עסָאנעג טימ ןעמאזוצ רימ ןעגניז גניר רעטייברא
 ןוא ףניפ םוצ ןעבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,"ענמיה גניר רעטייברא,
 .םואעליבוי ןעגירהעי ניצנאווצ

 ןעמאלפ עשימייח יד ןעבָשה רימ
 ,טיהעג טרעדנוחרהַאי לעטרעפ א
 ןע'םי יד רעטניה ךיוא ןעבָאה ייז
 ,טהילגעג ךאנ בעיל ױזַא זנוא רַאפ
 ןעמטווצ גיטולג זנוא ןעבָאה ייז
 ,טדימשעג ןעדרַא ןא ןופ גניר ןיא

 םענייא רַאפ עלַא ןוא
 ,לֵא רַאפ רענייא ןוא
 םשנייאניא ןעטכױלַאב
 ,לאעדיא ןייא ןופ
 םענהעש םעד ,ןעסיורג םעד
 ,ללֿכרעטיײברַא ןופ

 ןעפאשעג לענט ןיא ןעבָאה רימ
 ,נניר ןופ טלַאחנָא םענעלָאטש םעד
 ,ןעפאוו ןיא ןעצנטנ 8 ןעדרָא ןא
 ,גנילס א זיא שטנערב רעדיווטעי ואוו
 ןעפאלש ןרמפ ץוש ןיא ןעפַאשעג
 ,גניר רעטייברא ןעדנעפמעק א

 וו .א .א םענייא ראפ עלא ןוא

 ןעדימש ץלא רעטייוו ךיוא רימָאל ןוא
 ,לחַאטש ןופ גגיריץוש ןענילהַארטש םעד
 ןעדיא עדנעפמעק ןופ ןעדרַא םעד
 ,להאצ רעדנעויוט רעטרעדנוח ןיא
 ,ןעדימש םהיא ןעמאלּפ עשימייח טימ
 ,לָאמ8 יו ױזַא טרעטסײגַאב

 ןו .א .2 טעגירא רעפ עלא ןוא





 סינכייצרַאפ טלַאהניא

 ,לייחט ןעמייווצ ןופ

 ןָאשנעװנַאק םואעליבוי עטנהעצ יד
 ןעגנורעדנע ערעדנא ןוא סויד סנעוודא

 ... ןָאשנעװנַָאק רעכילרהעי רעטלע רעד וצ טרָאּפער רעד

 -קָאלק יד ןֹופ קיירטס ?לארענעג ןעסיורג םעד ראפ עציטש
 רעייפ לעגנעיירט ןופ תונברק יד ןוא רעכאמ

 ראפ גנוגנעוואב יד ןֵא טרהיפ גניר רעטייברא רעד
 עיצארגימיא עיירפ

 ןָאשנעװנַאק עטפלע יד
 1010-11 רהָאי ן'ראפ עטימַאק עלַאנַאיצַאנ יד
 סעטימָאק טייטס יד ןעגעוו ךוסכס רעד

 וויטוקעזקע רעד רעביא טנעיז עטימַאק טייטס .י .נ יד
 עטימָאק

 םושיא טּפיױה יד ןערעוו סעטימַאק טייטס

 סעטימָאק טקירטסיד ןוא יטיס טרהיפעננייא ןערעוו סע
 סעטימָאק טייטס טאטשנא

 סעטימָאק טקירטסיד ןוא יטיס

 "ךניירפ רעד;

 נניר רעטייברא ןיא טייברא סננודליב יד
 עטימַאק טייטס רעקרָאי וינ רעד ןופ םהענראפ רעד

 גנודליב ןעטיירּפשרַאפ ֹוצ

 לאנַאשייקוידע רעלַארטנעצ א ןופ סעבַארּפ עטשרע יד
 עטימָאק

 רעד דצמ עטימָאק .קוידע רעד וצ טפאשרענגעג יד
 רעד ןופ גנוציטשרעטנוא יד ןוא עוויטוקעזקע
 ּתישרעבמעמ

 נניר רעטייברא ןיא טייברא רוטלוק ןענעוו ןענארפ
 ךיז טיירּפשראפ טייברא סגנודליב יד
 םױלאעפ ןעטשרע םעד טעדנירג גניר רעטייברא רעד

 2 84 6 6 א 6 6 8 58 א 5 5 = ם 5 9 5 8 0 9 8 5 58 5 ס 5 5 5 5 58 89 טעטיורעווינוא

 68 6 5 8 9 58 = 6 5 8 ס0 60 ס 8 6 6 5

6 9 + 6 5 58 9 5 8 5 9 56 6 56 4 

8 9 6 6 8 6 5 8 58 0 8 6 6 8 9 6 9 6 9 6 8 9 6 5 0 9 6 8 

 6 8 9 6 = 9 6 6 5 6 6 6 5 56 60 0 8 0 58 0 6 9 ס 0 8 6 6 0 6

8 9 + 9 5 5 9 0 6 

 6 60 5 0 6 8 5 5 8 5 5 5 ס פט 4

 8 0 8 0 8 5 5 + 0 9 6 58 0 4 9 4 68 8 5 0 0 פ 9 56 9 5 0 6 6 ס 8 5 8 5 56 5 5 6

5 0 8 6 5 5 5 4 9 56 5 5 69 

 6 68 ס 9 58 6 + 5 5 5 + 5 5 = 6 58 60 ס 5 8 6

 8 9 9 5 56 6 + 9 4 4 2 8 5 6 סט 6 6 6 848 9 6

 9 0 5 6 0 9 59 8 6 8 0 59 6 0 6 8 0 0 8 0 6 8 8 0 8 08 6 6 6 9 פ 8 9 6 0 5 4

 6 5 9 6 5 6 6 6 9 58 59 8 ס

 585 8 8 5 8 6 פ 5 5 5 5 8 = 8 6 5 59 56 9 9 5

 8 59 8 0 0 6 0 0 5 8 8 8 6 0 6 8 0 9 6 6 5 8 6 0 5 8 0 0 8 0 9 9 ה 6 9 5 5

 22. 66 66 66 א 66 6 א 6 66 66 66 66 אא 2א 6א ** +

.400 5 9 + 

 20 6 6 6 6 6 6 אה 6. א 4 + + *

 טייז
9---445 

9 -447 

440---448, 

421--409 

490--0 

1201 



 א א יי ,.666.1...54...4 ננונעוואב ןעלהוש יד

 ןעלוש גניר רעטייברא עשידיא יד ןופ ביֹוהנֶא רעד

 ןעלוש .ר .א יד ןופ םארנָארּפ סָאד

 ןעסרוק רערהעל יד

 רהָאפנעמאזוצ ןעלוש גניר רעטייברא יד

 ןעלוש יד ראפ ןוא ןופ ןעגנואוטפיוא ענעדישראפ

 יי ........ סמואעסייל רָאבייל גניר רעטייברא יד

 א קירוצ ןעננאגעג זיא .ר .א רעד ןעוו רהָאי סָאד

 ,.6665656 (קרָאידינ) ןָאשנעװנַאק עבילרהעי עט12 יד

 ' ןעגנולהאצדזעטַאר ןערהיפוצנייא ךוזראפ רעטייווצ א
 ךרוד טלאפ דנָאפ טיפענעב ןעטיוט םוצ

 סעטימָאק ערעדנא יד ןוא .זקע רעד ןעשיווצ ךוסכס רעד

 ןָאשנעװנָאק עטנהעציירד יד

 לַאפ ביורטנייוו רענירעיורט רעד

 עטימַאק רע19 יד

 גניר רעטייברא ןיא עלַאר ס'ביורטנייוו

 רעטערקעס ?ארענעג טרעוו ןילדע םאיליוו

 ןיא גנורעדנע יד ןוא 1013 ןיא .ר .א ןופ ןעסקאוו סאד
 "דניירפ, ןופ עיצקאדער רעד

 ןָאשנעװנַאק עט14 יד

 ..9.6.666666.66} גניר רעטייברא ןופ ננוטלאוורַאפ יד

 לארטנָאק ןוא וויטוקעזקע רעד ןעגעג ןעטסעטַארּפ יד
 סעטימאק

 "עננוי, יד ןופ םארנָארּפ סָאד

 ןַאשנעװנַאק (ר'אגאקיש) עט15 יד

 א ........ ןָאשנעװנַאק עט16 יד
 רעט6 רעד ןופ ןעסולשאב יד רעביא םודנערעפער רעד

 ןָאשנעװנַאק

 פארענעג ענינימרעט-ץרוק יד ןופ דָאירעּפ רעד
 ןעראטערקעס

 "יעד-געט , רעד

 ןָאשנעװנַאק עט17 יד

 "סטייר לאנריוטארפ ,
 פאנריוטארפ ןעגטוו םודנערעפער רעלעיצעּפס רעד

 סטייר

 6 6 6 8 פ 0 58 8 8 8 9 6 68 6 48 58 6 9

 'פ 0 6 8 8 0 8 8 8 8 = 6 5 8 8 8 6 68 9 6 5 5 4 = 8 8 5 8 4 6 9

3 8 4 8 6 4 5 5 5 5 9 6 + 

9 9 6 6 + 

 6 0 ס 8 6 59 9 5 5

 4 0 9 5 6 ס 8 6 6 6 4 6 8 6 9 * + 5 8 4 5 5 4 6

= 6 5 5 6 6 6 6 0 8 9 6 4 6 6 48 6 9 + 

 ס * 6 60 6 6 9 8 6 6 = 4 5 6 ס 9 6 5 8 6 5 6 5 6 6 = 58 5 6 6 6 4 8 6

 6 6 ס 8 8 0 = 60 6 5 8 5 6 4 5

 8 8 פ 6 5 5 6 8 5 6 9

6 6 8 6 6 8 5 5 4 5 5 6 6 6 6 8 + 

6 = 6 6 0 5 6 0 6 = 56 = 9 6 5 6 5 6 5 5 5 58 5 = 5 5 9 5 8 

= 0 0 6 5 68 6 6 + 6 6 6 6 4 9 4 6 8 5 9 9 5 0 48 8 6 58 9 6 8 58 6 8 6 9 5 

 פ 0 = 0 0 8 6 0 6 8 6 8 6 6 8 6 5 6 8 8 6 6 5 5 5 59 4 6 9 6 6

 פ 9 6 60 ס 8 58 פ 6 = 8 = 8 סה 6 6 5 6 8 5 5 59

= 9 = 6 6 6 5 6 6 6 8 9 58 9 5 8 5 6 9 

 = 6 96 8 0 0 8 8 56 8 0 6 0 6 6 8 6 6 ס 5 6 5 5 5 5 5 6 8 0 6 8 ס 6 8

9 0 9 6 60 6 6 0 6 6 5 6 8 8 8 = 6 8 5 8 4 0 5 6 + 5 56 5 = 6 8 5 5 

 6 9 8 8 0 8 8 0 8 ס ס 0 6 6 5 6 5

 8 פ 8 0 90 8 6 0 6 0 8 59 8 6 5 6 8 4 6 8 5 90 6 59 5 9 9 8 +

 6 6 = 0 9 0 6 8 6 8 6 8 8 0 5 0 ס 0 5 0 ס 6 5 0 + 8 6 0 5 0 6 8 5 5 59

 6 6 8 8 ס ס פ 5 0 ה 8 0 6 8 = 5 8 + 6 5 6 9 59 5 5 6 6 5 5

= 0 96 5 = = 5 0 9 = 5 6 48 0 5 6 9 58 58 5 5 60 + 5 5 8 5 4 59 

4 6 8 8 8 6 6 8 8 5 5 8 5 6 8 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 4 3 5 + + 5 + 

 םווז

808--504. 

812--8 

816--2 

818---17 

9891--8 

894 --1 

897---9244 

 591---ס9,

887---898 . 

849--1 

5580 

886--38 

561--6 

566---1 

819---8 

874---978. 

870---14 

889--6 

609---504 

608--2 

694--8 

686--99 

655---+7 



 1918---1917 רהָאי סאד

 ןאשנעוונַאק עט18 יד
 רעד ןופ ןעפולשאב יד רעכיא םודנערעפער רעד

 ןָאשנעוװנַָאק רעגרובסטיּפ
 1019--1918 רהָאי סָאד
 ןָאשנעװנַאק (טיִארטעד) עט19 יד

 רעט19 רעד ןופ ןעסולשאב יד רעביא םודנעדעפער רעד

 ןָאשנעװנַאק

 ןָאשנעוונַאק רעט90 ןוא רעט19 רעד ןעשיווצ

 ןָאשנעװנַאק (קראונ) עט20 יד
 1091---1990 רחָאי סָאד

 (ןאטסָאב) ןאשנעװנַאק עטסניצנאווצ ןוא ןייא יד

 רעד ףיוא ןעקולשאב יד רעביא םודנערעפער רעד
 ןָאשנעװנַאק רעמ2

1+--1999 

 ןָאשנעװנַאק (ָאטנַארַָאט) עט99 יד

 רעטפפ רעד ןופ ןעסולשאב יד רעביא םודנערעפער
 ןָאשגעװנַאק

 ןָאשנעוטַאק רעטנַארַאט רעד ךָאנ

 זיא סאוו עיצאנעלעד .ר .א רעד טיפ טנעדיצניא רעד
 . דנאלסור טעװַאס ןיא ןעראוועג ןעזָאלעגנניירא טינ

 יי 1099 ןוֿפ גנוציז ןאשנעוװנַאק עלעיצעּפס יד

 רהָאי עוָאלנַאשנעװנַאק סָאד
 עוויטוקעזקע רעניטציא רעד ןֹופ גנורילַאטסניא יד
 גניר רעטייברא ןיא ףליח עשיניצידעמ יד
 טנעמטראּפעד ירעטעמעס ןופ עטכישעג יד
 עטכישעג .ר .א רעד רעביא לכה ךס רעצרוק א

 9 0 6 6 58 0 9 9 ס 58 58 8 4 9 5 8 8 8 56 8 0 6 68 6 6 54 6 8 4

9 56 6 60 6 9 5 8 58 8 6 8 5 9 58 5 8 9 0 6 8 9 4 8 0 4 5 8 8 * 

9 6 6 6 5 0 5 0 5 8 * 0 9 0 8 8 5 8 8 5 4 

9 8 0 6 *+ 0 5 0 = 0 6 6 6 6 5 5 6 6 8 8 0 0 4 8 9 9 58 9 8 

 9 6 60 8 6 9 8 0 9 6 8 0 68 8 6 5 סט ס פ

 8 0 5 6 8 9 0 56 5 = 5 6 8 5 6 9 ס 9 58 58 6 8 6 9 0 8 6 6 0 9 68 5 9 ט

6 0 5 9 6 8 6 9 0 

 8 0 58 5 5 9 6 6 6 8 ס 0 9 5 9 5 58 4 4 58 ס 5 5

8 9 58 5 9 6 6 8 6 8 56 0 9 0 0 9 58 8 0 9 0 9 9 9 9 0 9 9 5 

8 90 8 8 6 8 58 5 5 5 = 56 0 56 6 4 6 6 5 8 8 8 8 6 8 58 9 

 8 8 0 8 0 0 0 5 8 5 0 6 6 0 0 6 9 0 4 + 9 6 5 8 58 ס 8 0 8 ה 5 5 5 5 ס 5 5 9 5

 = * 8 60 8 6 0 0 9 6 85 6 6 6 ס0 5 5 6 59

 9 8 5 0 6 0 6 8 90 0 6 0 5 סט 0 ס 8 6 0 5 4 8 ס 5 8 9 9 5 5 סט 5 5 5 9

 = 0 6 5 0 8 6 0 0 8 ס0 6 6 60 5 0 ס 59 5

 4 8 5 58 4 8 5 8 5 6 ס 5 9 8 0 8 8 0 8 0 9 + +

9 6 9 58 5 

8 8 4 4 = 8 + 2 5 6 56 8 6 

8 8 9 58 0 56 + 5 4 5 5 

= 0 5 5 9 8 5 + + 

 ווו

669---9 

007---9 

079--7 

688--9 

608--8 

?700--8 

707--60 

781--08 

788--1 

,182--8 

 786--{ס8

6--708 

8--789 

 ס8--9
 ד90--98

808---199. 

806--804 

41 0--6 

818--6 



 .ןעגנורעסעבסיוא רעלהעפ

 (לייט ןעטייווצ ןופ)

 .גנודליב : ןייז ףראד -- גנידליב :טחעטש 98 הרוש ,486 טייז

 :ןייז ףראד -- יקסווָאנא .ש :טהעטש 18 הרוש ,008 טייז

 .יקסווָאנַאי

 -ענוצ :ןייז ףראד -- טרהעענוצ :טהעטש 6 הרוש ,996 םייז
 .טרעה

 א ךרוד זיא עטמאעב עלַאנָאיצַאנ יד ןעשיווצ 989 טייז ףיוא
 -אד זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ ס'ןירושי .י ןעראוועג ןעזָאלעגסיוא תועט
 -יד ןוא דראָאב עלַאנַאיצַאנ יד ןופ רעטערקעס רעד ןעוועג טסלָאמ
 .ןערָאטקער

 .טרטב ןייז ףראד -- טפרב :טהעטש 91 הרוש ,018 טייז

 :טהעטש .ד .ב .נ רעד ןופ רעדילנטימ יד ןעשיווצ ,070 סייז ףיוא
 .עדענעק : ןייז ףראד -- ,אינעווליסנעּפ ,אקנעטאמ .י

 טיפענעב ןעקנארק םעד ןערעכעה וצ טהעטש 9 הרוש ,791 טייז

 .טיפענעב ןעקנארק םעד ןערעכעה וצ : ןייז ףראד -- ,דנַאפ



 סעשטגערב ןופ ךַאנַאמלַא

 ייז טניז ןעטיבעג עלא ףיוא טייקניטעט רעייז ןופ דרָאקער רעד

 (.ןעראוועג טעדנירגעג ןענייז

 .לגמימ 491--1098 גנאפנָא ;לגמומ 181 טימ 1900 .טּפעט .רגעג .1 .רב

 .צָאס ,91,088 טקיוירטס ,410,884 .לגטוט עקנַארק וצ :עצימש

 -עגלא ;61,028 תונברק טָארגָאּפ ןוא המחלס ,9408 ןעווטראפ

 .911,220 טעוצוטוטסנוא ענעדישרעפ וצ---עניימ

 .לגמטימ 018--1096 גנאפנָא ,לגטימ 106 טימ 1000 .טפעס .רגעג .9 .רב

 וצ--עגוומעגלא ן09008 תונברק המחלמ ןוא סָארגָאּפ ;עצוטש

 .9840 סעיצוטיטסנוא ענעדישרעפ

 .לגטיטמ 080--1998 גנאפנָא ןלגטיט 18 טימ 1900 .טפעס .רגעג .9 .רב

 "מוונ ןוא עקנַארק וצ :עצופש .(סרעדנירג עטשרע וד ןֹופ 8)

 .צָאס ,9800 דנוב ,91,8485 סקיורטפ ,811,000 .לגמימ עדנעדייל
 ,91,8/8 תונברק הטהלמ ןוא םָארגָאּפ ףאפ ,91,200 ןעיוטראּפ

 91,288 .טסנוא ענעדישרעפ וצ--ענוימעגלא ;918 ךילרעי סאוה

 :ץציטש .104--1998 גנאפנָא ;.לגטיט 87 טיט 1000 .טּפעס .רגעג .4 .רב

 המחלס ןוא םָארגָאּפ ראפ ,618 ווטראפ .צָאס ,984 סקוורטס וצ

 .90288 סאוה ,9018 תונברק

 .לגטוט 178--998 גנאפנָא ;לגטיט 00 טיט 1000 .ווָאנ .רגעג .9 .רב

 םָארנַאפמ יד ראפ ,018 ויטראּפ .צָאס ,90/ טקוורטס וצ :עצוטש

 .96 עגיומעגלא ,9101 תונברק המחלמ ןוא

 .גטומ 840--1098 גנאפנָא ןלגטימפ 8 טיט 1901 .וונאי .רגעג .6 .רב
 .גמוט עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנורג עטשרע יד ןופ 8)
 םָארגַאּפ ,9100 .טראּפ .צָאס ,9142 דגוב ,9898 סקיירטס וצ ,,8

 וצ--ענוימעגלא ;ךילרעי 910 סאיה ,0818 תונברק המחלמ ןוא

 .9684 .טוטסנוא ענעדושרעפ

 .ףנגטוט 288--1098 גנאטנָא ן;לגטימ 49 טיט 1900 .טּפעפ .רגעג 1 .רב
 תונברק המהלמ ןוא סָארגָאּפ וד ראפ ,980 טקיירטס וצ :עציטש

 .918 .טסנוא ענעדישרעפ וצ---עניימעגלא 58
 .לגטיט 140--1998 גנאפנָא ןלגמוט 98 טימ 1901 .טפעס .רגעג .8 .רב

 ףלגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנורג עטשרע יד ןופ 28)
 -עגלא ;,9900 .טראפ .צָאס ,0800 דנוב ,9900 סקיירטס ,0
 .9480 .טיטסגוא ענעדישרעפ וצ--עניומ

 ףגטיט 988--1098 גנאפנָא ןלגמימ 81 טימ 1000 .טּפעס .רגעג .9 .וב
 .958 עציטש ץעניימעגלא

 ,סרעפטנע וד ןופ ןערָאװעג זעמונעגסוורא ןוא עוצַאמרָאפנוא יד )5
 -עט רעייז ןעגעוו ןעגַארפנָא וד ףווא טקושעגוצ ןעבָאה סעשטנערב סָאװ
 ןופ סדרָאקער וד .סעשפנלרב 400 םורא ןעבָאה טרעפטנעעג .טווקגוט
 וד טייל ןעבענעגנַא ַאֹד ןוא ,טרעפטכעקג םוג ןעבָאה סָאװ .םעשטנערב יד
 .טֹופָא לארעגעשוד ןוֿפ ןעטנעמוקָאד
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 .לגמימ 181--1998 גנאפנָא ;לגטימ 17 טימ 1900 .טּפעט .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 10)

 .לָאװער עשיסור וצ ,9900 סקיירטס ,99000 .לגמימ עדנעדייל
 ןוא םָארגָאּפ יד ראפ ,9800 .טױאּפ .צָאס רעד וצ ,98000 .טראּפ

 -רעפ וצ---ענוומעגלא ;ךילרעי 910 סאוח ,9800 תונברק המחלמ

 .48100 .טיטסנוא ענעדוש

 .לגמימ 869--1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1001 ואמ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 4)

 .לָאװער עשיסור וצ ,4878 סקיירטס ,96088 .לגטימ עדנעדייל
 המחלמ ןוא םָארגָאּפ ראפ ,9808 .טראּפ .צַאס רעד וצ ,8907 .טראּפ

 ענעדישרעפ וצ--ענוימעגלא ;ךילרעי 910 סאיה ,9694 תונברק

 .91,110 .טיטסניא

 .לגמימ 880--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1901 יאמ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 ןוא םָארגָאּפ ראפ ,95000 סקיירטס ,ש7000 .לגמימ עדנעדוול

 -ושרעפ--ענוומעגלא ;ךילרעי 990 סאיה ,97,000 תונברק המחלמ

 .99,179 .טיטסניא ענעד

 .לגמימ 949--1998 גנאפנָא ;לגטימ 96 טימ 1001 ונוי .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 918 סאיז ,9980 .טראּפ .צָאס רעד וצ ,94,000 .לגטימ עדנעדייל
 .9800 סרושטקעל ףיוא ןעבַאגסיוא ,ךילרעי

 .לגטימ 140--1998 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1008 .צעד .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(םרעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 עשיסור וצ ,06,000 סקיורטס וצ ,49,000 .לגטימ עדנעדיול
 910 סאיה ,91,200 .טראּפ .צָאס רעד וצ ,9200 .טראּפ .לָאוװער

 91,111 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--ענוומעגלא ;ךילרעו

 .לגמימ 431--1998 גנאפנָא ;לגטימ 84 טימ 1901 .טפעס .רגעג

 -עגלא ;07/,91 תונברק המחלמ ןוא סטָארגָאּפ יד ראפ עציטש

 .9101 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עניימ

 .לגמומ 101--1998 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1901 .טּפעס .רגעג
 .9989 עציטש עניײמעגלַא
 .לגמימ 178--1998 גנַאפנָא ;לגטימ 19 טימ 1901 .צעד .רגעג

 .9901 עציטש ענוומעגלא

 .לגמימ 709--1098 גנאפנַא ;לגמומ 17 טימ 1006 .בעפ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עצימש .(סרעדגירג עטשרע יד ןופ 4)

 עשיסור וצ ,91,000 סקיורטס וצ ,99,400 .לגטימ עדנעדייל

 םָארגָאּפ יד ראפ ,9980 .טראפ .צָאס רעד וצ ,9900 .טראּפ .לָאוװער

 --עניומעגלא ;ךילרעי 918 סאיה ,0380 תונברק המחלמ ןוא

 .9/98 .םוטסניא עגעדישרעפ וצ

 .פגמימ 939---1998 גנאּפנָא ;לגמומ 14 םימ 1909 שטראמ .רגעג
 םָארגָאּפ ,980 .טראפ .טָאס רעד וצ ,9189 סקוורטס וצ :עציטש
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 .יטסנוא ענעדושרעפ וצ---עגוומעגלא ;9188 תונברק המחלמ ןוא
0. 

 .לגמימ 430--1998 גנאפנָא ;לגטימ 49 טימ 1909 .טּפעט .רגעג

 עניימעגלא ;9444 תונברק המחלט ןוא םָארנָאּפ יד וצ עציטש

 .9140 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ עציטש

 .לגטימ 109--1098 גנאפנָא ;לגטימ 17 טימ 1909 .טמעס .רגעג

 -טיוּנ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנורג עטשרע יד ןופ 4)

 .לָאװעד עשיסור וצ ,9000 טקיירטס וצ ,9979 .לגטימ עדנעדוול
 ןוא םָארגָאפ יד וצ ,9400 .טראּפ .צָאס רעד וצ ,0800 .טראּפ

 וצ--עניומעגלא ;ךילרעי 98 סאיה ,914,000 תונברק המחלמ

 .9048 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגטימ 199--1098 גנאפנַא ;לגמימ 98 טימ 1909 .טקָא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 10)

 .98,800 .לגטוט עגיטפרעדאב

 .לגטימ 410--1098 גנאפנָא ;לגמומ 14 טומ 1908 .וונאי .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 .לָאװער עשיסור וצ ,9796 טקיורטס וצ ,99,115 .לגטימ עדנעדייל

 ןוא םָארגָאּפ וד וצ ,91,2986 .טראפ .צָאס רעד וצ ,0200 .טראּפ

 וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 998 סאיה ,41,481 תונברק המחלמ

 .91,081 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגטימ 009--1098 גנאטנָא ;לגטיט 14 טימ 1908 .נאי .רגעג
 --ענוומעגלא ;9610 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ עציטש

 .9118 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ עציטש

 .לגטימ 919--1998 גנאפנַא ;לגטימ 89 טיט 1906 .טקָא .רגעג

 .9988 .טיטסנוא ענעדושרעפ וצ עצימש עניימעגלא

 .לגמימ 147--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טיט 1908 שטראמט .רגעג
 עדנעדיילטיונ וצ עציטש .(סרעדנורג עטשרע יד ןֹופ 8)

 81,900 .לגטימ

 .לגמומ 896--1998 גנאטנָא ;לגטיט 99 טומ 1908 לירּפא .רגעג

 .לגמימ עדנעדיולטיונ וצ עצימש .(סרעדנורג עטשרע יד ןופ 19)

 -עגלא ;ךילרעי 998 סאיה ,980 .טראפ .צָאס רע וצ ,0

 .9148 .םיטסנוא ענעדישרעפ וצ---עניימ

 .לגטוט 189--1098 גנאפנָא ןלגמיט 18 טיט 1008 ילוי .רגעג

 -טיונ ןוא עקנארק וצ עצימש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 4)

 .לָאװער עשיסור ,9500 סקיירטס וצ ,94,000 .לגטימ עדנעדייל

 .תונברק המחלמ ןוא םָארגַאּפ ,92800 .טראּפ .צָאפ ,9280 .טראּפ

 .םסנוא ענערושרעפ וצ--ענוומעגלא ןךילרעי 910 סאיהח ,59

0. 

 .לגמימ 190--1098 גנאפנא ןלגמומ 18 טיט 1008 ינוי .רגעג

 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עצויטש .(רעדנורג עטשרע יד ןֹופ 8)

 .טראּפ .לָאווער עשוסור ,91,800 טקוורטס ,91810 .לגמיֿט עדנעדייל
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 עצימש עניומעגלא ,ךילרעי 998 סאיה ,9190 .טראפ .צָאס ,8
 .91,000 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 167--1098 גנאפנָא ;לגטימ 81 טימ 1008 טסוגוא
 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(סרעדנורג עטשרע יד ןופ 8)

 ,9200 .טראּפ .צָאס ,9800 סקיירטס וצ ,91,600 .לגטימ עדנעדיול
 ;ךילרעי 910 סאיה ,9800 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יוד ראפ

 .0578 .טיטסנוא ענעדושרעפ וצ---עניומעגלא

 .לגטימ 44--1098 גנאפנָא ;לגמיט 16 טימ 1010 ינוי .רגעג

 ענייטעגלא ;9889 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד ראפ עציטש

 .91/ .טוטסנוא ענעדושרעפ וצ עצומש

 .לגטימ 981--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1908 .טּפעס .רגעג

 .944 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 170--1098 גנאפנָא ;לגמומ 199 טימ 1911 .נאי .רגעג

 9998 .טוטסנוא ענעדישרעפ וצ עציטש ענוומעגלא

 .לגמימ 88--1998 גנאפנָא ן;לגטימ 94 טימ 1006 .ווָאנ .רגעג

 .989 עציטש עניימעגלא

 .לגטימ 110---1998 גנאפנָא ;לגטומ 88 טימ 1991 .ווָאנ .רגעג

 .לגמימ 188--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 םימ 1007 ולוי .רגעג

 -מםיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 94)
 ,980 .טראפ .צָאפ ,91,000 טקוורטס וצ ,99,000 .לגמימ עדנעדויל
 .91,098 .טסניא ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 910 סאיה

 .לגטימ 1460---1098 גנאפנָא ;לגטימ 61 טימ 1006 .טּפעס .רגעג
 --ענוימעגלא ;9808 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ וד וצ :עציטש

 .902 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגמימ 114--1998 גנאפנָא ;לגמימ 90 טימ 1008 .ווָאנ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(סרעדנירג עטשרע וד ןופ 6)

 .לָאוװער עשיסור ,9600 סקיירטס ראפ ,91,620 .לגטימ עדנעדייל
 ,9889 ףעילער ןעשיסור ראפ ,9930 .טראּפ .צָאס ,9901 .טרַאּפ

 .9494 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 910 סאיה

 .לגטומ 989--1098---גנאּפנָא ;לגטימ 45 טוימ 1900 .טּפעס .רגעג
 עציטש--עניומעגלא ;9808 ףעילער ןעשיסור םוצ טרעייטשעגווב

 .9941 .טוטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 104--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1908 .ווָאנ .רגעג
 ןוא עקנארק וצ :עצוטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 6)
 .לָאװער עשיסור ,9800 טקיירטס ,99,800 .לגמימ עדנעדוילטיונ

 910 סאיה ,9800 ףעילער .סור ,9300 .טראּפ .צָאס ,6199 .טראּפ

 .91,200 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי

 .לגמימ 78--1098 גנאפנָא ןלגמימ 18 טיט 1908 .ווָאנ .רגעג

 עציטש עניימעגלא ;9078 ףעילער ןעשיסור םוצ טרעייטשעגיוב
7. 

 ,לגטיט 400--1098 גנאפנא ןלגטימ 96 טומ 1008 .צעד .רגעג
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 עציטש עניימעגלא ;9409 ףעילער ןעשוסור םוצ טרעווטשעגווב
 .עספ
 .לגמימ 429--1998 גנאפנָא ;לגטימ 19 טימ 1004 .נאֹו .רגעג
 -טוונ ןוא עקנַארק וצ עציטש .(סרעדנורג עטשרע וד ןופ ?)

 עשיסור ,98,000 סרעקיירטס וצ ,921,187 .לגטימ עדנעדייל
 המחלמ ןוא םָארגָאּפ ,500 .טראפ .צַאס ,9800 .טראּפ .לָאװער
 ענעדישרעפ וצ--עניומעגלא ;ךילרעי 990 סאיה ,99,000 תונברק

 .91,445 .טיטסניא

 .לנטימ 60--1098 גנאפנָא ;לגמומ 98 טימ 1906 .ווָאנ .רגעג
 -מיונ ןוא עקנַארק וצ עציטש .(סרעדנורג עטשרע יד ןופ ?)
 .908 עציטש עניימעגלא ;91,800 .לגטימ עדנעדייל
 .לגמימ 880--1998 גנאפנָא ;לגטימ 80 טימ 1004 .נאו .רגעג
 .ךילרעי 999 סאיה וצ עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 9)

 .לגטימ 80--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1909 לירּפא .רגעג
 -טיונ ןוא עקנארק וצ עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 9)

 .לָאװער עשיסור ,99,000 סקיורטס ,49,160 .לגטימ עדנעדייל

 תונברק המחלמ ןוא סםָארגָאּפ ,0200 .טראפ .צָאס ,9800 .טראּפ

 98,808 עציטש ענוימעגלא ;ךילרעי 9900 סאיח ,58

 .לגטימ 169--1998 גנאפנָא ןלגמימ 96 טיט 1904 .בעפ .רגעג

 ןוא עקנַאוק וצ :עציטש .(סרעדנורג עטשרע יד ןופ רעניוא)

 ,9800 .טראּפ .לָאװער עשיסור ,91,100 .לגטימ עדנעדיילטו ונג

 -רעפ וצ--עניימעגלא .ךילרעי 410 סאוה ,9400 .טראּפ .צָאס

 .9918 .טיטסנוא ענעדוש

 .לגטימ 109--1098 גנאפנָא ;לגטוט 15 טימ 1004 .גאו .רגעג
 עציטש עניימעגלא {007 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ :עציטש

1. 

 .לגטומ 968--1098 גנאפנָא ןלגמיט 98 םומ 1904 ולוי .רגעג
 "טיונ ןוא עקנַארק :עציטש .(סרעדנירג עטשרע יד ןופ 98)

 .לָאװער עשיסור ,99,100 סקוורטס ,98,800 .לגמימ עדנערדיול

 ,9500 תונברק המחלמ ןוא סָארגַאּפ ,240 .טראפ .צָאס ,9180 .טראּפ

 .טיטסג א ענעדישרעפ וצ עצוטש--ענוומעגלא ;ךולרעי 95 סאיה
85 

 .לגטימ 497--1998 גנאפנָא ;לגטימ 86 טימ 1904 עפ .רגעג

 עניומעגלא ;:4998 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ ,צ :עציטש

 .980 עצוטש
 .לגמימ 189--1098 גנאטנָא ;לגמומ 94 טימ 1004 .בעפ .רגעג

 .9190 .טםיו ענוא ענעדישרעפ וצ--עציטש ענוומעגלא

 .לגמימ 489--1098 גנאפנָא ;לגטימ 14 טימ 1004 .בעפ .רגעג

 ;91,998 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ ,9110 סקיירטס וצ :עציטש

 .9188 .םיטסנוא ענעדושרעפ וצ--עציטש ענוימעגלא

 מוט 971 -10903 ;טאפנָא ןלגטומ 01 טומ 1004 .בעפ .רגעג
 אל". 0 ה 9 אפ ) תה זי 8 זר ס 5 + טבה7 ? לא * 5 פ / טת טאל. ָצ טי = אט 2,583 5 יד

 עולנ ןנא טקקע 2 ךא בטל'סמ .(רעלצירג עטשירש וד ןופ 10)
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 תונבוק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ ,99,800 .לגמימ עדנעדייל

 ;9800 עציטש עכילרעי יד רעסיוא ,ךילרעי 910 סאיה ,0

 .91,458 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ עצוטש--עניימעגלא

 .לגטומ 108--1998 גנאפנָא ;לגטימ 89 טימ 1909 נאו .רגעג

 -ומש ענוימעגלא ;9157 תונבױק המחלמ ןוא סָארגָאּפ וצ עציטש

 .994 עצ

 .לגטימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטימ 89 טימ 1907 ינוי .רגעג

 --עניימעגלא 19709 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ עצוטש

 .08 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ עציטש

 .לגטימ 87---1998 גנאפנַָא ;לגטימ 96 טימ 1094 ואמ .רגעג

 .לגטימ 90---1098 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1907 לורַּפא .רגעג

 .לגמימ 98--1098 גנאפנָא ;לגמימ 87 טימ 7 .טקָא .רגעג

 .982 עציטש ענוימעגלא

 .לגטומ 98--1098 גנאפנָא ;לגמימ 89 טומ 1007 ינוו .רגעג

 ענוימעגלא ;4869 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 .910 עציטש

 .לגמומ 00--1098 גנאפנָא ןלגטומ 99 טימ 1904 נאו .רגעג

 עגיימעגלא 4180 תונברק חמחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 | .989 עציטש

 .לגטומ 210---1998 גנאפנָא ןלגטימ 188 טימ 1019 .נאי .רגעג

 עגיימעגלא ;9461 תונברק המחלמ ןוא סָארגָאּפ ידו צ :עציטש

 : .964 עציטש

 .לגמימ 908---1998 גנאפנָא ;.לגטימ 99 טימ 1904 שטראמ .רגעג

 ענוומעגלא ;1,079 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 .9199 עצוטש

 .לגטימ 199--1998 גנאפנָא ;לגטימ 16 טימ 1904 שטראמ .רגעג
 -שיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)
 .לָאװער עשיסור ,91,600 סקיירטס ,91,276 .לגטימ עדנעדייל

 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ ,9880 .טראפ .צָאס ,9480 .טראּפ

 9018 עציטש ענוימעגלא ,ךילרעי 910 סאיה ,6

 .לגטומ 911--1998 גנאפנָא ;רעדילגטימ 40 טימ 1907 ולוי .רגעג
 .980/ תונברק המחלמ ןוא סםָארגָאּפ ,981 טקיירטס וצ :עציטש

 .לגטימ 180--1098 גנאפנָא ;.לגטימ 15 טימ 1904 שטראמ .רגעג

 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9ֿ)
 ;9280 תונברק המחלמ ןוא םָארגַאּפ ,91,800 סקיורמס ,0

 .ךילרעי 98 סאיה ,9108 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא

 .לגטימ 108--1998 גנאפנַא ;לגטימ 18 טימ 1004 לורּפא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)
 .לָאװער עשיסור ,92,000 סקיירטס ,91,880 .לגטימ עדנעדייל
 -רעפ ,ךילרעי 910 סאיה ,99,000 .טראּפ .צָאס ,91,000 .טראּפ

 9810 .טיטסנוא ענעדיש
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 .לגטומ 108--1098 גנאפנָא ;לגטומ 97 טימ 1006 .בעפ .רגעג
 910 סאיה ,9800 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ וד וצ :;עציטש

 .9228 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ עציטש עניימטעגלא ;ךילרעי

 .לגטימ 198--1998 גנאפנָא ;לגטוט 90 טוימ 1006 .נאו .רגעג

 -טוונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 94)

 .טראּפ .לָאוװער עשיסור ,9878 סקיורטס ,99,699 .לגטימ עדנעדייל

 סאיה ,9527 תונברק חמחלמ ןוא .גָאּפ ,9907 .טראפ .צָאס ,7

 .טסנוא .שרעפ ,9100 עציטש עכילרעי יד רעסיוא ,ךילרעי 0

9. 

 .לגטימ 197--1098 גנאפנָא ;לגמומ 86 טימ 1906 .טקָא .רגעג

 ענייטעגלא ,9874 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ עציטש

 .900 עציטש

 .לגטומ 990--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1004 יאמ .רגעג
 -םיונ ןוא עקנארק וצ עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 7)

 .טרַאּפ .לָאוװער עשיסור ,9600 טקיורטס ,94,000 .לגטימ עדנעדיול

 ,91,000 תונברק המחלמ ןוא סָארגַאפ ,9800 ייטראּפ .צָאס ,0

 .91,008 .טסניא ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 998 סאיח

 .לגטימ 98--1998 גנאפנָא ;לגמומ 81 טימ 1018 ולוי .רגעג
 .99800 סקוורטס וצ עצוטש

 .לגמימ 878--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1004 ינוי .רגעג

 .לגמימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 90)

 -רעפ ,9900 .טראּפ .צָאס ,9900 .טראּפ .לָאװער עשיסור ,0

 .9810 .טיטסנוא ענעדיש

 .לגמימ 890--1998 גנאפנָא ;לגמומ 84 טימ 1906 .טּפעס .רגעג

 עניימעגלא ,9148 תונברק תמחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 .990 עציטש

 .לגטימ 989--1998 גנאפנָא ;לגטימ 99 טימ 1904 ולוי .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 19)

 .לָאװער עשיסור ,9909 סקיורטס ,98,589 .לגטימ עדנעדויל

 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ ,91,082 .טראפ .צָאס ,99,160 .טראּפ

 .טסנוא ענעדישרעפ וצ--ענייטעגלא ;ךילרעי 910 סאוחה ,4

0. 

 .לגמיט 60--1098 גנאפנָא ;לגטוט 98 טומ 1904 ילוי .רגעג

 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 ענעדושרעפ וצ--עציטש עניימעגלא ;9800 .טראּפ .צָאס ,0

 .ךילרעי 98 סאיה ,9169 .טיטסניא

 .לגמומ 140--1098 גנאפנָא ;לגטומ 88 טימ 1904 טסוגיוא .רגעג

 עניימעגלא ,9209 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 .988 עציטש

 ,לגטימ 19--1098 הנאפנַא ;לגמומ 99 טימ 1904 ולוי .רגעג

 958 עציטש עניומעגלא
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 ,לגמיט 891--1098 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1004 .גיוא .רגעג
 ;98540 תונבױק המחלמ ןוא סָארגָאּפ ,9880 סקיורטס וצ :עציטש

 9419 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--עניומעגלא |

 .לגמימ 918---1998 גנאפנָא ;לגטומ 88 טימ 1004 .טּפעס .רגעג

 עניימעגלא ,9181 תונברק המחלמ ןוא סָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 .980 עציטש

 .לגטומ 998--1098 גנאפנָא ;לגטומ 90 טימ 1004 .גיוא .רגעג
 עניימעגלא ,9150 תונברק המחלמ ןוא םָארגַאּפ יד וצ :עציטש

 .948 עציטש

 .לגמימ 199--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1004 .ווָאנ .רגעג
 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ ?)

 ;9800 .טראפ .צָאס ,91,000 סקיורטס ,911,000 .לגטימ עדנעדייל
 .ךילרעי 98 טאיַאה ,99,000 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ---עניימעגלא

 .לגטימ 891--1998 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1904 .ווָאנ .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 18)

 .לָאװער עשיסור ,99,800 סקיורטס ,99,800 .לגטימ עדנעדייל
 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ ,9950 .טראּפ .צָאס ,6500 .טראּפ

 .טסנוא ענעדושרעפ וצ---עניימעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,0

0. 

 .לגטימ 190--1998 גנאפנָא ;לגטומ 18 טימ 1904 .וָאנ .רגעג

 ,9100 סאיאה ,91,108 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ עציטש

 .9180 עציטש עניוימעגלא

 .לגמימ 179--1098 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1904 .צעד .רגעג

 .9884 תונברק המחלמ ןוא סָארגָאּפ יד וצ עציטש
 .לגמימ 200--1995 גנאפנָא ;לגטימ 48 טימ 1904 .צעד .רגעג

 עניימעגלא ,9801 תונברק המחלמ ןוא םָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 4 .988 עציטש

 .לגמימ 180--1998 גנאפנָא ;לגטומ 96 טימ 1908 .נאי .רגעג

 עניימעגלא ,9181 תונברק המחלמ ןוא סםָארגָאּפ יד וצ :עציטש

 .909 עציטש

 .גטומ 489--1098 גנאפנָא ;לגמימ 89 טימ 1908 .נאי .רגעג
 489 עציטש .מעגלא ,9094 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמומ 86--1098 גנאפנָא ;לגטומ 89 טימ 1005 .נאי .רגעג
 .916 עציטש עניומעגלא

 ,לגטימ 894--1098 גנאפנָא ;לגטומ 17 טימ 1905 שטראמ .רגעג
 .9147 עציטש .גלא ,9119 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיומשייב

 .לגטימ 90--1998 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1009 שטראמ .רגעג

 991 עציטש .םעגלא ,9481 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשויב

 .לגטימ 886--1098 גנאפנָא ןלגטימ 90 טיה 1008 ואמ .רגעג

 ,99080 תונברק המחלמ ןוא סָארגָאּפ ,9108 סקיורטס :עצוטש

 980 עציטש עניומעגלא

 ו
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 .לגמימ 108--1098 גנאפנָא ;לגטימ 97 טימ 1909 .טקָא .רגעג
 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב ,99,000 .לגטיט עקנַארק וצ :עציטש

 .ךילרעי 910 טאיאה ,418 עניימעגלא ,9106 ףעילער

 .לגטימ 198--1995 גנאפנָא ;לגטומ 17 טימ 1008 .צעד .רגעג

 .9109 עציטש .םעגלא ,9979 ףעיסער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 109--1098 גנאפנָא ;לגטומ 18 טימ 1906 ולוי .רגעג

 ,9500 .לגטיט עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)

 910 סאיאה ,9900 תונברק המחלמ ןוא .רגַאּפ ,9988 סקיירטס

 ענעדישרעפ וצ--עציטש עניימעגלא ;9198 םעד רעסיוא ,ךילרעי

 .9469 .טיטסנוא

 .לגמימ 170--1998 גנאטנָא ;לגטימ 90 טימ 1006 ולוי .רגעג
 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 11)

 ענעדישרעפ וצ --?עניימעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,0

 .9178 .טוטסניא

 .לגמומ 180--1098 גנאפנַא ;לגטימ 48 טימ 1906 .גיוא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 10)

 .צַָאס ,9900 .טראפ .לָאװער עשיסור ,98,800 .לגטימ עדנערדייל
 ירעי 98 סאיאה ,99,000 תונברק חמחלמ ןוא .גָאּפ ,9180 .טראּפ

 9810 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--ענוומעגלא ;ךול

 .לגטומ 168---1098 גנאפּנָא ;לגמימ 40 טומ 1906 .טקָא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 90)

 סאואה ,9900 תונברק המחלמ ןוא .גָאּפ ,98,000 .לגטומ עדנעדייל

 .9100 .טסניא ענעדישרעפ וצ--עציטש טנייטעגלא ;ךילרעי 0

 .לגטימ 808--1998 גנאפנָא ;לגטומ 88 טימ 1006 .ווָאנ .רגעג
 עניימעגלא :948129 ףעילער ןעשיסוו םוצ גנורעיוטשיוב

 .9000 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ---עציטש

 .לגטימ 888--1999 גנאפנָא ;לגטימ 01 טימ 1906 .װוָאנ .רגעג

 .910 עציטש .טעגלא ,94/7 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 41--998 גנאפנָא ןלגטימ 17 טיט 1906 .צעד .רגעג

 908 עציטש עניומעגלא

 ,לגטימ 88--1098 גנאפנָא ןלגטומ 97 טומ 1906 .וָאנ .רגעג

 .98/ עציטש ענוומעגלא

 .לגמימ 18--1098 גנאפנָא ןלגטימ 16 טימ 1006 .צעד .רגעג
 .980 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 80--1998 גנאפנָא ;לגטוט 16 טימ 1900 ואמ .רגעג

 ,9100 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)

 98 סאיאה ,9100 .טראּפ .לָאװער עשוסור ,91,800 סקוורטס

 988 עציטש שנוימעגלא ,ךילרעו

 .לגמיט 287--1998 גנאפנָא ןלגטומ 15 טימ 1906 ואס .רגעג

 םאואה ,998 ענוומעגלא :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 8)
 .ךילרעי 0
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 .לגמומ 184--1098 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1006 .צעד .רגעג

 .909 עציטש ענוומעגלא

 לגטומ 199--1098 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1906 .צעד .רגעג .

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)

 המחלמ ןוא .גָאּפ ,49,400 סקיירטס ,85,800 .לגטימ עדנעדייל

 וצ -- עצוטש עגוומעגלא ;ךילרעי 998 סאיאה 0700 תונברק

 .0298 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגטימ 68--1098 גנאפנָא ;לגטימ 17 טימ 1919 .צעד .רגעג

 .910 עציטש .םעגלא ,91,256 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטימ 77--1998 גנאפנָא ;לגטיט 97 טימ 1007 .בעפ .רגעג

 -ומש עניימעגלא 191,071 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .9159 .טיטסניא .שרעפ וצ עצ

 .לגמימ 989--1098 גנאפנָא ;לגטימ 16 טימ 1907 .בעפ .רגעג

 .לגמימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)
 סאיאה,9400 תונברק המחלמ ןוא .גָאּפ ,93,000 סקיורמס ,0

 .ךילרעי 0

 .לגמומ 87--1098 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1016 .ווָאנ .רגעג

 998 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 187--1098 גנאפנָא ;לגמומ 94 טימ 1007 .נאי .רגעג
 -יטש עניימעגלא ;98,415 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .9180 .טיטסנוא .שרעפ וצ עצ

 .לגמימ 108--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1007 .נאי .רגעג

 .לגטימ עקנַאװק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 .צָאס ,9400 .טראּפ .לָאװער עשיסור ,9800 סקיורמטס ,0

 ענעדושרעפ וצ--עניומעגלא ;ךילרעי 95 סאיאה ,9800 .טראּפ

 .91,098 .טיטסנוא

 .לגמימ 111--1998 גנאפנָא ;לגמימ 90 טימ 1007 .בעפ .רגעג

 -םוונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)

 .טראּפ .לָאוװער עשיסור ,91,984 סקיירטס ,9889 .לגטימ עדנעדייל

 98 סאיאה ,99,108 ףעילער ןעשיסור ,9188 .טראּפ .צָאס ,8

 .91,408 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעו

 .לגמימ 980--1995 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1007 .בעפ .רגעג
 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 21)

 ,9800 .טראּפ .צָאס ,99,968 סקיירטס ,99,800 .לגטימ עדנעדייל

 םעד רעסיוא ,ךילרעי 998 סאיאה ,98,000 ףעילער ןעשיסור

 .91,450 .טסנוא .שרעפ וצ---עניימעגלא 0

 .לגטימ 188--1098 גנאפנָא ןלגטימ 18 טימ 1907 .בעפ .רגעג

 -ומש עניימעגלא ;98,480 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .9118 .טיטסניא .שרעפ וצ עצ
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 .לגמימ 108--1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1907 .בעפ .רגעג

 .לגטומ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע וד ןופ 9)

 920 סאיאה ,9187 ףעילער ןעשיסור ,9400 .טראפ .צָאס ,0

 9100 .טי'טסנוא .שרעפ וצ--ענייטעגלא ;ךילרעי

 .לגמימ 117--1998 גנאפנָא ןלגטיט 18 טימ 1907 .בעפ .רגעג

 .995 עציטש .טעגלא ,9101 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 לגטימ 81--1093 גנאטנָא ;לגמוט 94 טימ 1007 .בעפ .רגעג

 ,9106 .לגמימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 05 סאיאה ,9474 ףעילער

 .9958 .טימסנוא

 .לגטוט 148--1098 גנאפנָא ןלגטוט 17 טימ 1907 .בעפ .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 10)

 .מראפ .לָאװער עשיסור ,9478 סקיורטס ,9080 .לגטימ עדנעדייל
 910 סאיאה ,9858 ףעילער ןעשיסור ,9186 .םראפ .צָאס ,0

 .9098 .טוטסניא ענעדישרעפ וצ---ענויטעגלא ;ךילרעי

 .לגטימ 906--1098 גנאפנָא ;לגמימ 94 םומ 1907 שטראמ .רגעג
 .940 עצימש .סעגלא ,9888 ףעולער ןעשיסור םוצ גנורעווטשווב

 פגטימ 80--10908 גנאפנָא ןלגטיט 80 טםימ 1018 לירּפא .רגעג

 םףגטיט 80--1098 גנאטנָא ןלגטימ 153 טימ 1907 שטראמ .רגעג

 :ףילרעי 98 סאיאה :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)

 .900 ענוימעגלא

 .לגמומ 168--1098 גנאפנא ;לגטומ 98 טיט 1998 לורּפא .רגעג

 "רעפ וצ--עציטש עגויוטעגלא .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 29)

 .ךילרעי 010 סאואה ,4890 .טיטסניא עגעדוש

 .לגמיט 81--1098 גנאטנָא ;לגטוט 98 טיט 1907 לורמא .רגעג .

 .9109 עצוטש .םעגלא ,4897 ףעולער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמימ 80--1098 גנאפנָא ןלגטיס 17 טימ 1907 לורּפא .רגעג .

 .940 עציטש .טעגלא ,91,199 ףעילער ןעשיטסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטיט 981--1098 גנאטנא ןלגמימ 98 טיט 1007 לורּפא .רגעג

 8140 .וטסניא .שרעט וצ עציטש ענוומעגלא

 .לגמומ 87--1998 ג3
 .צָאס ,4800 טקיירטס :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)
 :ךילרעי 910 סָאואה ,4888 ףעילער ןעשיסור ,0190 .טראּפ
 788 .טוטסניא ענערושרעפ וצ--ענוומעגלא

 ףנטימ 01--1098 גנאטנָא ןלאטוּט 79 טיט 1011 ולוי .רגעג .
 817 עצימש עניימעגלא

 ףנמימ 09--1098 גנאפנַא ;לנטימ 586 טומ 1907 לורּפא .רגעג .
 .949 עציטש .םעגלא ,9148 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 ףגטימ 89--1098 גנאפנָא ןלגמוט 97 טומ 1007 ואמ .רגעג .
 .894 עצימש ענייטעגלא

 ףגמופ 178--1098 גנאפנא ;לנטיט 80 טומ 1007 יאכ .רכעג .
 981 טצוטש .םעגלא ,09,127 ףעי לפר ןעשוסור םוצ גנורעיוטשווב
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 .לגטימ 991-.1998 גנאפנָא ;לגמומ 94 טימ 1907 ואמ .רגעג
 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עמשרע יד ןופ 924)

 .9948 עציטש .םעגלא ,ךילרעי 960 סאיאה ,9186 ףעילער

 לנטימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1007 ואמ .רגעג .
 .999 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 180--1998 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1907 וגוו .רגעג .
 .9190 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 149--1998 גנאפנָא ןלגטימ 98 טימ 1007 ינוו .רגעג .

 .9118 עציטש .טעגלא ,9088 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגטימ 41--10958 גנאפנָא ;לגטימ 947 טיט 1094 ויאמ .רגעג .

 .לגטימ 248--1998 גנאפנָא ;לגטימ 40 טימ 1907 ולוי .רגעג .

 .לגטימ 909---1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1907 .גווא .רגעג .
 -םוונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)

 ףעילער ןעשיסור ,02500 סקוירטס ,98,000 .לגטימ עדנעדויל

 .91540 .טסנוא .שרעפ וצ--ענוומעגלא ;ךילרעי 910 םאואה ,0

 .לגטימ 171--1098 גנאפנָא ;לגמימ 44 טימ 1007 ילוי .רגעג .

 .900 עציטש .מעגלא ,9988 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעויטשייב

 .לגטימ 84--1098 גנאפנָא ;לגטומ 917 טימ 1910 .גאו .רגעג .

 .לגטימ 854--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1907 .טּפעס .רגעג .

 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 4)

 910 סאיאה ,9500 ףעילער ןעשוסור ,92,000 .לגטימ עדנעדייל

 9900 .טיטסנוא .שרעפ וצ עציטש עניימעגלא :;ךילרעי

 .לגמימ 111--.1098 גנאפנָא ;לגטומ 68 טומ 1007 .טּפעס .רגעג .
 .950 עציטש עניימעגלא

 .לגטומ 186--1998 גנאפנָא ;לגטומ 99 טיט 1907 .טּפעס .רגעג .

 .941 עציטש ענוומעגלא

 .גטימ 41--1098 גנאטנָא ןלגטימ 94 טיט 1016 .טקָא .רגעג .

 .998 עציטש .מעגלא ,9962 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשווב

 .לגטימ 996--1098 גנאפנָא ;לגטימ 99 טיט 1007 .טקָא .רגעג .

 ,9800 .טראּפ .לָאװער עשיסור ,99,000 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש

 םעד רעסיוא ,ךילרעי 915 סאיאה ,91,100 ףעילער ןעשיסור

 9188 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--ענוימעגלא 0

 .לגטימ 180---1098 גנאפנָא ;לגטוימ 98 טימ 1919 לירּפא .רגעג

 .979 עציטש .םעגלא ,9195 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 109--1098 גנאפנָא ;לגטימ 10 טימ 1007 .טקָא .רגעג

 "יסור ,9970 סקיירטס וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 4)

 ףגטימ עדנעדיילטוונ ,ךילרעי 98 סאיאה ,9187 ףעילער ןעש

5. 

 ףנטימ 4884--1998 גנאמיא ;לגטומ 828 טימ 1907 .טקָא .רגעג

 עציטש---עניומעגלא 191,190 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשווב

 9184 .טוטסנוא ענעדושרעפ וצ
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 .לגמימ 90--1098 גנאפנַא ;לגטימט 48 טימ 1007 .טקָא .רגעג .

 998 עצוטש .מעגלא ,9100 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב
 .לגטימ 100--10985 גנאפנָא ן;לגטומ 98 טימ 1007 .טקָא .רגעג .

 "טיוג ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ ?)

 .טראּפ .לָאוװער עשיסור ,9678 סקוורמס ,9800 .לגטימ עדנעדיול

 9092 .טסנוא .שרעפ וצ---עניימעגלא ;9100 .טראּפ .צָאס ,5
 .לגמימ 80--1998 גנאטנָא ןלגטומ 09 טימ 1916 .באו .רגעג .

 .988 עציטש ענוומעגלא
 .לגטימ 988--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1907 .טקָא .רגעג

 .לגטימ 06--1098 גנאפנָא ןלגמוט 16 טימ 1907 .טקַא .רגעג
 ,98/9 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ )

 ,9400 ףעילער ןעשיסור ,9908 .טראפ .צָאס ,9989 טסקיורטס

 -רעפ וצ--עניימעגלא 9140 םעד רעסווא ,ךילרעי 910 סַאיאה

 .989 .טיטסניא ענעדיש

 .לגמימ 88--1998 גנאפנָא ;לגטוט 18 טימ 1007 .וַאנ .רגעג

 .998 עציטש .םעגלא ,4979 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגמימ 801--1998 גנאפנָא ןלגטימ 458 טיס 107 .טקָא .רגעג

 .9196 םקוורטס וצ עצויטש

 .לגמיט 80--1095 גנאפנָא ןלגטימ 99 טיט 1007 .ווָאנ .רגעג

 .954 עציטש .םענלא ,9081 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמומ 78--1998 גנאפנָא ;לגטיט 18 טימ 1907 .טקָא .רגעג

 "םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 ןעשוסור ,9100 .טרַאּפ .לָאוװער עשיסור ,91,800 .לגטיט עדנעדייל

 ענעדישרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 95 סאיאה ,9080 ףעילער

 .9840 .טיטסנוא

 .לגמומ 87--1998 גנאפנָא ;לגטומ 99 טיט 1907 .וָאנ .רגעג

 .918 עציטש .םעגלא ,0100 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמומ 48--1998 גנאפנָא ;לגטוט 44 טיט 1907 .ווָאנ .רגעג

 .לגמיט 42--1998 גנאפנָא ןלגטוט 19 טיט 1018 .נאו .רגעג

 .901 עציטש .םעגלא ,9909 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטימ 110--1098 גנאפנָא ;לגטוט 98 טומ 1907 .ווָאנ .רגעג

 ,9400 .לגטימ עקנארק וצ :עצימש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 4)

 ,9190 .טראפ .צָאס ,9100 .טראפ .לָאװער עשיסור ,9280 טקיורטס

 וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 418 טאיאה ,9980 ףעילער ןעשיסור

 .980 .םיטסניא ענעדושרעפ

 .לגטיט 188--1098 גנאפנָא ;לגטיס 18 טיט 1011 .ווָאנ .רגעג
 .990 עציטש .םעגלא ,6794 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעווטשויב

 .לגטימ 988--1098 גנאפנָא ןלגטוט 180 טיט 1994 ולוי .רגעג

 .גטימ עקנארק וצ :עצוטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 180)

 .980 .טסנוא .שרעפ וצ--ענייפעגלא ןךולרעי 98 םאואחהח ,9

 לגטומ 148--1098 גנאפנָא ןלגנוט 998 טיפ 1907 .צעד .רגעג

 .0109 .טיטסנוא ענעדושרעפ וע עצוטש ענוומעגלא
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 .לגמימ 108--1098 גנאפנָא ;לגמומ 98 טימ 1907 .וָאנ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 2)

 .טראּפ .לָאװער עשיסור ,9800 סקיירטס ,9880 .לגטימ עדנעדייל

 ---עגוימעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,9800 ףעילער ןעשיסור ,0
 .9888 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 104--1998 גנאפנָא ןלגטומ 99 טימ 1907 .צעד .רגעג

 .998 עציטש .טעגלא ,9998 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמטימ 117--1098 גנאפנָא ;לגטומ 116 טימ 1016 .צעד .רגעג
 .959 עצוטש ענווטעגלא

 .לגטימ 99--1098 גנאפנַא ;לגטימ 94 טימ 1907 .צעד .רגעג

 ,9400 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע וד ןופ 8)

 -עגלא ;ךילרעי 98 סאיאה ,9890 .טראּפ .צָאס ,9180 סקיירטס
 .980 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עניימ

 .לגטימ 186--1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1099 .צעד .רגעג

 .לגטימ 18--1098 גנאפנָא ן;לגטימ 88 טומ 1019 .נאו .רגעג
 .9489 ףעילערן עשיסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגטימ 189--1998 גנאפנָא ;לגטויט 99 טימ 1907 .צעד .רגעג

 .988 עציטש .םעגלא ,9198 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 01--10998 גנאפנָא ;לגטימ 19 טימ 1007 .צעד .רגעג

 .908 עציטש .םעגלא ,41,277 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגמימ 98--1998 גנאפנָא :לגטימ 10 טיט 1907 .צעד .רגעג
 .964 עציטש .םעגלא ,4800 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 79--1998 גנאפנָא ;לגטימ 91 טימ 1008 .נאו .רגעג

 .9198 עציטש .םעגלא ;9859 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 800--1998 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1908 .נאי .רגעג

 -עגלא ,9900 ףעילער ןעשיסור ,9908 .טראּפ .צָאס וצ :עציטש
 .989 ענוימ

 .לגמימ 181--1998 גנאפנָא ;לגטימ 96 טימ 1011 ינוי .רגעג
 .980 .םיטסנוא ענעדישרעפ וצ עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 184--1098 גנאפנָא ;לגטימ 81 טימ 1908 .נאי .רגעג

 9106 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ עציטש ענוימעגלא

 .לגמימ 81--1998 גנאפנָא ןלגטימ 98 טימ 1908 .נאי .רגעג
 .991 עציטש .םעגלא ,9941 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 988--1098 גנאפנָא ;לגמימ 81 טימ 1008 .נאי .רגעג
 .גטימ 61--1998 גנאפנָא ;לגטימ 96 טומ 1019 שטראמ .רגעג

 .לגטימ 80---1098 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1994 לירּפא .רגעג

 .ףגטיט 911--1098 גנאטנַא ןלגטימ 80 טימ 1008 .נאו .רגעג

 .9147 עציטש .םעגלא ,9871 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמיט 189---1998 גנאטנָא ;לגטימ 98 טיט 1008 שטראמ .רגעג

 .גטימ עקנַאוק וצ :עצימש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 19)

 ףעילער ןעשיסור ,9400 .טראּפ .צָאס ,0500 סקיירטס ,0

 .4918 .טסנוא .שרעפ וצ--ענוימעגלא ;ךולרעו 910 סאואה ,0
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 .לגמימ 174 --1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1008 .בעפ .רגעג
 ,9200 ףעילער ןעשיסור ,91,000 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש

 .998 עניימעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה

 .לגמימ 84-1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1908 שטראמ .רגעג
 .901 עציטש .מעגלא ,91,158 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשווב

 .לגמימ 94--1098 גבאפנָא ןלגטימ 828 טימ 1991 לירּפא .רגעג

 .918 עציטש .מעגלא ,9818 ףעילער ןעשופור םוצ גנורעווטשווב

 .לגטימ 189--19998 גנאפנָא ;לגטיט 86 טימ 1916 יאמ .רגעג

 .לגטומ עקַאנרק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 11)

 .945 .גלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,94,000 ףעילער ןעשיסור ,0

 .לגטימ 178--1998 גנאפנָא ;לגטימ 855 טימ 1011 .טפעס .רגעג

 .986 עציטש .מעגלא ,0480 ףעולער ןעשוסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 9--1098 גנאפנָא ;לגטיט 90 טימ 1908 לורפא .רגעג

 .לגטימ 88--1095 גנאפנָא ןלגטימ 99 טימ 1908 לורּפא .רגעג

 .לגטימ 86--1098 גנאפנָא ;לגטימ 180 טימ 1990 ונוו .רגעג

 .לגמומ 194--1098 גנאפנָא ;לגטוט 90 טימ 1908 ואמ .רגעג

 .949 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 10--1098 גנאפנָא ןלגטימ 81 טימ 1908 ואמ .רגעג
 .986 עציטש עץענוומעגלא

 .לגמומ 166--1998 גנאפנָא ןלגטומ 60 טימ 1008 ואמ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 90)

 ,9800 .טראפ .צָאס ,9800 סקיירטס ,98,500 .לגטימ עדנעדייל
 וצ--עניומעגלא ;9178 ףעילער ןעשיסור ,ךילרעי 918 סאיאה

 .9898 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגמימ 89--1098 גנאפנא ןלגמומ 94 טומ 1008 ינוו .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 ,9180 .טראּפ .ווער .סור ,9195 סקיורטס ,9698 .לגטומ עדנעדיול

 -רעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 910 טאיאה ,4120 .טראּפ .צָאס

 .9400 .טוטסנוא ענעדוש

 .לגמימ 81--1098 גנאפנָא ;לגטיט 18 טימ 1908 ילוי .רגעג
 ,9800 ףעילער ןעשיסור ,9/900 .לגטומ עקנַארק וצ :עצוטש

 .9800 .טיטסנוא .שרעפ וצ--ענייטעגלא ןףילרעי 910 סאואה

 .לגטימ 908--1098 גנאפנָא ;לנטוט 18 טומ 1008 ינוי .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ רענייא)

 .טראּפ .לָאוװער עשיסור ,900 טקיירטפ ,99,980 .לגטימ עדנעדייל
 --ענוומעגלא ןךולרעי 918 סאואה ,8180 .טױראּפ .צָאסס ,0
 | 9800 .טוטסנוא ענעדישרעפ וצ

 .לגמימ 114--1998 גנאפנָא ןלגמימ 94 טוט 1008 ילוי .רגעג

 .974 עציטש .טעגלא ,9900 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשווב

 .לגמימ 166--1998 גנאפנָא ןלנמומ 110 טימ 1919 ולוי .רגעג

 -רעפ וצ---ענוומעגלא 19810 ףעילער ןעשוטור םוצ גנורעוושווב

 .940 .טיטסנוא ענעדוש
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 .לגמומ 914--1098 גנאפנָא ;לגמומ 97 טימ 1908 ילוי .רגעג
 974 עציטש .םעגלא ,9900 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 99--1098 גנאפנָא ;לגטימ 99 טומ 1008 ילוי .רגעג
 .914 עצויטש .םעגלא ,9866 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגמימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טוט 1091 .וָאנ .רגעג

 .לגמימ 1854--1098 גנאפנַא ;לגמימ 46 טימ 1008 ילוו .רגעג

 .9809 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 146--1098 גנאפנָא ;לגמומ 84 טומ 1019 לורּפא .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 28)
 .טראּפ .לָאווער עשיסור ,998 סקוירטס ,91,418 .לגטימ עדנעדייל
 910 סאיאה ,91,000 ףעילער ןעשיסור ,9900 .טראּפ .צָאס ,0
 .9980 םעד רעסיוא ,ךילרעי

 .לגמימ 414--1998 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1908 ולוי .רגעג
 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 18)

 ףעילער ןעשיסור ,44401 סקיורטס ,916,078 .לגטימ עדנעדייל

 .ךילרעי 998 םאיאח ,0

 .לגמימ 188--1098 גנאפנָא ;לגטימ 16 טומ 1908 ילוו .רגעג
 עציטש .טעגלא ,99,401 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

8. 

 .לגטימ 888--1998 גנאפנָא ןלגטומ 19 טימ 1908 .גווא .רגעג
 ,91,400 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 ,9100 .טױאּפ .צָאס ,9100 .טראּפ .לָאוװער עשיסור ,9900 סקוורטס

 -רעפ וצ---עניימעגלא ;9489 םעד רעסיוא ,ךילרעי 99 סאיאה

 .9940 .טיטסניא ענעדיש

 .לגטימ 171--1998 גנאפנַא ;לגטומ 98 טיט 1018 .נאו .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)
 .9178 .םעגלא ,ךילרעי 98 סאואה ,9588 .לגטומ עדנעדויל

 .לגטימ 819--1098 גנאפנָא ;לגטימ 88 טוימ 1908 .גווא .רגעג

 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 28)

 -עגלא ;ךילרעי 4918 סאיאה ,9800 ףעילער ןעשיסור ,0

 .9000 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עניימ

 .לגטימ 146--1098 גנאפנָא ;לגמומ 18 טימ 1007 .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 4)

 וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,9988 .לגטימ עדנעדייל
 .9170 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגטיט 108--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1008 .גווא .רגעג

 .9174 עצימש .גלא ,98,808 ףעילער ןעשויסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטימ 108--1098 גנאפנָא ;לגטימ 990 טימ 1019 .גווא .רגעג

 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 20)

 -ושרעפ וצ--עניימעגלא ;990000 ףעילער ןעשיסור םוצ ,0
 .ךילרעי 910 סאיאה ,9120 .טיטסנוא ענעד
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 .לגמימ 181 -1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1008 .גיוא .רגעג
 עציטש עניומעגלא ;9908 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .9110 .טיטטניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 287--1098 גנאּפנָא ;לגמימ 80 טימ 1008 .גווא .רגעג

 -געדיולטיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עשרע יד ןופ 4)

 ,91,800 .טראּפ .ווער עשיסור ,9800 סקיירטס ,97,900 .לגטימ עד

 918 סאיאה ,9800 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9400 .טראּפ .צָאס
 .טסנוא .שרעפ וצ--עניומעגלא 9100 םעד רעסווא ,ךילרעי

0. 

 .לגטומ 897--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1908 .גווא .רגעג

 עציטש ענוימעגלא ;91,048 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשיוב

 .9294 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטומ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1008 .גיוא .רגעג

 .לגמימ 18--1098 גנאפנָא ;לגטומ 84 טימ 1010 .טקָא .רגעג

 .959 עציטש עניומעגלא

 .לגמימ 108--1998 גנאפנָא ;לגטימ 17 טימ 1008 .טּפעס .רגעג

 .944 עציטש .םעגלא ,9900 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגמימ 88--1098 גנאּפנָא ;לגטימ 18 טימ 1017 ולוי .רגעג

 .0160 עציטש .םעגלא ,9881 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 08--1998 גנאפנָא--.לגטימ 87 טימ 1098 .נאו .רגעג

 .9100 .טיטסניא .שרעפ וצ ,41,000 .לגטימ עקנַארק וצ עציטש

 .לגטימ 46--1999 גנאפנָא ;לגמימ 98 טימ 1018 ולוו .רגעג

 .984 עציטש ענוימעגלא

 .לגמומ 207--1098 גנאפנָא ;לגטימ 587 טימ 1008 .טקָא .רגעג

 .052 עציטש .םעגלא ,98510 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 480--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1908 .טקָא .רגעג

 -טיוג ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע וד ןופ 6)

 ,9800 .טראּפ .צָאס ,91,800 סקיירטס ,910,000 .לגטימ עדנעדויל

 --ענוומעגלא ;ךילרעי 998 סאיאה ,97,000 ףעילער ןעשיסור

 .91,200 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגמימ 14--1998 גנאפנָא ;לגטומ 94 טומ 1019 לורּפא .רגעג .

 .לגטימ 87--1998 גנאפנָא ;לגטיט 98 טימ 1918 ולוו .רגעג .

 .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 98)

 .לגמימ 88--1098 גנאפנָא ;לגמימט 18 טימ 1008 .טקָא .רגעג .

 .911 עציטש .םעגלא ,9888 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 198--1098 גנאפנָא ;.לגמימ 80 טימ 1919 שטראמ .רגעג ,

 .לגמימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ ?)

 --ענוומעגלא ;ךילרעי 910 סאואה ,99850 ףעילער ןעשיסור ,58

 9949 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 99--1098 גנאפנָא ;לגמימ 88 טימ 1908 .טקָא .רגעג

 .918 עצוטש ענווטעגלא
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 .לגמימ 978--1998 גנאפנָא ;;לגטומ 41 טומ 1908 .טקָא .רגעג .
 901 עציטש .םעגלא ,9079 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 189--1998 גנאפנָא ;לגטימ 81 טימ 1908 .טקָא .רגעג .
 .91/ עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 188--1095 גנאפנָא ;לגטומ 88 טימ 1008 .ווָאנ .רגעג .
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 2)

 ,9198 ףעילער ןעשיסור ,9900 סקיירטס ,91,000 .לגטימ עדנעדיול

 .908 עניימעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה

 .לגטימ 70--1995 גנאפנָא ;לגטימ 94 טומ 1008 .טקָא .רגעג

 ,9800 .לגטימ עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 2)

 ענעדישרעפ וצ--עצימש עניימעגלא ;98500 ףעילער ןעשיסור

 .9598 .טיטסניא

 .לגטֹומ 78--1098 גנאפנָא ;לגטימ 97 טימ 1008 .ווָאנ .רגעג
 .917 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 01--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1008 .ווָאנ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)

 .טראּפ .לָאװער עשיסור ,9800 סקיירטס ,9879 .לגטימ עדנעדייל

 910 סאיאה ,9800 ףעילער ןעשיסור ,9180 .טראּפ .צָאס ,0

 9788 .טיטסניא .שרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי

 .לגמימ 69--1998 גנאפנַא ;לגטימ 89 טימ 1017 .גיוא .רגעג

 .918 עציטש עניימעגלא

 .גטימ 41--1098 גנאפנָא ;לגמיט 18 טימ 1014 .נאו .רגעג
 .900 .םיטסנוא .שרעפ וצ--עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 171--1098 גנאפנָא ;לגטומט 87 טימ 1990 ולוי .רגעג

 .לגטיט 402---1098 גנאפנָא ןלגטומ 89 טומ 1908 .ווָאנ .רגעג
 סקיורטס ,94,000 .לגטימ עדנעדיילטיוג ןוא עקנארק וצ :עציטש

 -וסור ,9900 .טרַאּפ .צָאס ,9988 .טרַאּפ .לָאוװער עשיסור ,0

 ;9180 םעד רעסיוא ,ךילרעי 998 סאיאה ,9700 ףעילער ןעש
 9889 .טיטסנוא .שרעפ וצ---עניימעגלא

 .לגטימ 119--1095 גנאפנַא ;לגטומ 98 טימ 1911 לורּפא .רגעג .
 77 עציטש עניימעגלא

 ףגטומ 90--1098 גנאפנָא ןלגטימ 17 טימ 1919 ואמ .רגעג
 .910 עציטש .םעגלא ,9402 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 98-1098 גנאפנָא :לגטימ 18 טימ 1008 .צעד .רגעג .
 940 עציטש ענוומעגלא

 ףגטימ 870--1098 גנאפנָא ;לנטיט 98 טימ 1008 .צעד .רגעג .
 עציטש ענוימעגלא 9980 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב
 .9180 .םיטסנוא ענעדישרעפ וצ

 .ףגטימ 889--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1908 .צעד .רגעג .
 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 14)
 .ףילרעי 910 סאיאה ,9079 ףעולער
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 .לגטומ 47--1998 גנאפנָא ;לגטוט 98 טומ 1018 לורּפא .רגעג
 .910 עציטש עניימעגלא

 .לגמטימ 118--1098 גנאפנָא ;לגטומ 58 טימ 1008 .צעד .וגעג
 9248 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 188--1098 גנאפנָא ;לגמיט 98 טימ 1908 .צעד .רגעג
 .908 עציטש .םעגלא ,9970 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 18--1998 גנאפנָא ;לגטוימ 17 טימ 1010 .ווָאנ .רגעג

 .לגטימ 110--1098 גנאפנָא ;לגמימ 98 טימ 1908 .צעד .רגעג
 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 10)
 .910 עציטש .םעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,0

 .לגמימ 186--1998 גנאפנַא ;לגטומ 98 טימ 1908 .צעד .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 8)

 ףעילער ןעשויסור ,9800 סקיורטס ,91,200 .לגטימ עדנעדויל

 .999 עציטש .םעגלא ,ךילרעי 910 סאיואה ,0

 .לגטימ 188--1998 גנאפנַא ;לגטומ 94 טימ 1008 .צעד .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע וד ןופ 8ֿפ)

 .לָאװער עשיסור ,42,000 סקיירטס ,90,900 .לגטימ עדנעדייל

 סאיאה ,99,490 ףעילער ןעשיסור ,9800 .טרַאּפ .צָאס ,9900 .טראּפ

 -רעפ וצ--עציטש עניימעגלא ;9100 םעד רעסיוא ,ךילרעי 0

 .91,008 .טיטסניא ענעדיש

 .לגטימ 188--1998 גנאפנַא ןלגטימ 84 טימ 1909 .גאו .רגעג

 .989 עצוטש עניימעגלא

 .לגמומ 199--1098 גנאפנָא ;לגטומט 18 טימ 1909 .נאו .רגעג
 "םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע וד ןופ 8)

 .טרַאּפ .לָאװער עשיסור ,9180 סקיירטס ,9889 .לגטימ עדנעדייל

 עניימעגלא ,ךילרעי 990 סאיאה ,9169 ףעילער ןעשיסור ,8

 .9880 עצוטש

 .לגמומ 98--1998 גנאפנָא ;לגטימ 40 טימ 1919 .נאי .רגעג
 .950 עציטש ענוומעגלא

 .לגמומ 880--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1000 .נאי .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע וד ןופ 95)
 ,9800 .טרַאּפ .צָאס ,91,000 סקוורטס 44,908 .לגטימ עדנעדייל

 -וטש עניומטעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,98490 ףעילער ןעשיסור

 9160 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עצ

 .לגטימ 97--1998 גנאפנָא ;לגטומ 16 טימ 1990 לירּפא .רגעג .

 .9169 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב
 .גטוט 96--1098 גנאפנַא ןלגטוט 16 טימ 1909 .נאי .רגעג .

 .966 עציטש עניימעגלא

 .לגמיט 158--1098 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1009 .בעפ .רגעג .

 .986 עציטש .םעגלא ,9998 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמומ 166--1998 ףנאפנָא ;לגטימ 87 טימ 1909 .בעפ .רגעג .

 997 עצומש .םטנלא ,9105 ףטילער ןטשוסור םוצ גנורעווטשווב
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 1998 גנאפנָא ;לגטימ 81 טימ 1909 שטראמ .רגעג .

 .לגמימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1994 .בעפ .רגעג .

 1098 גנאפנָא ;לגטוימ 81 טימ 1900 שטראמ .רגעג .
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 .לגטימ 174--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1909 .בעפ .רגעג

 .901 עציטש .םעגלא ,9186 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 78--1998 גנאפנָא ;לגטומ 99 טימ 1009 .בעפ .רגעג

 .912 עציטש .מעגלא ,9108 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 808--1098 גנאפנָא :לגטימ 92 טומ 1909 .בעפ .רגעג
 .94/ עציטש .םעגלא ,9067 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשווב

 .לגמימ 81--1998 גנאפנָא ;לגמומ 80 טימ 1909 .בעפ .רגעג

 .984 עציטש ענוומעגלא

 .לגיטמ 10--1098 גנאפנָא ;לגטומ 90 טומ 1009 .בעפ .רגעג

 .לגטימ 48--1098 גנאפנָא ;לגמטימ 89 טוימ 1911 .טקָא .רגעג
 976 עציטש .םעגלא ,9198 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 88--1998 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1998 .גנאו .רגעג

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנוירג עטשרע יד ןופ 9)

 .911 עציטש ענוומעגלא ,9407 ףעילער

 .לגטימ 148--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טוימ 1909 שטראמ .רגעג
 .990 עציטש .םעגלא ,9087 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעיוטשיוב

 .לגטימ 86--1098 גנאפנָא ;לגטימ 15 טימ 1009 שטראמ .רגעג .

 .980 עציטש .םעגלא ,9809 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגמימ 191--1098 גנאפנָא ;לגטימ 96 טימ 1017 ואמ .רגעג .
 .914 עציטש עניומעגלא

 .לגמומ 884--1998 גנאפנָא ;לגטימ 84 טימ 1009 .טקַא .רגעג .

 --עצוטש ענייטעגלא ;9409 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .9184 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגמימ 144--1998 גנאּפנָא ;לגטומ 94 טימ 1919 .טפעט .רגעג .
 .980 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 8

 .לגמימ 7

 עניימעגלא :91,289 ףעילער ןעשיסור ,9116 סקיורטס :עציטש

 .9280 .טיטסניא .שרעפ וצ---עציטש

 .לגטימ 193--1998 גנאפנָא ;.לגטימ 98 טימ 1909 שטראמ .רגעג .

 .9119 עציטש .םעגלא ,9981 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגמימ 881--1098 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1909 שטרַאמ .רגעג

 .957 עציטש .םעגלא ,9890 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמטימ 906--1098 גנאפנָא ;לגטימ 81 טימ 1909 .טקַָא .רגעג
 .9109 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--עציטש עניומעגלא

 .לגמימ 81--1099 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1909 לירּפא .רגעג

 .988 עציטש .םעגלא ,9417 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב
 .לגטימ 801--1998 גנאפנָא ;לגטימ 40 טימ 1009 ליורּפא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 49)

 ,9800 .טראּפ .צָאס ,02,000 טקיירטס ,91,000 .לגטימ עדנעדייל
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 םעד רעסיוא ,ךילרעי 998 סאיאה ,97,008 ףעולער ןעשיסור
 .99,208 .טיטסניא .שרעפ וצ---עצימש ענוומעגלא ;(0

 .לגטימ 70--1998 גגאטנָא ;לגטוט 99 טוט 1909 לירּפא .רגעג

 .918 עציטש .םעגלא ,41,007 ףעילערו ןעשיטור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגטיט 11--1998 גנאפנָא ;לגטימ 16 טימ 1016 שטראמ .רגעג
 918 עציטש עניוטעגלא

 .לגטימ 144 --1998 גנאפנַא ;לגמומ 98 טימ 1009 לירּפא .רגעג
 098 עציטש .םעגלא ,9109 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגמיט 9--1998 גנאפנָא ןלגמימ 16 םומ 1009 לירּפא .רגעג
 .9110 עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 87--1998 גנאפנָא ןלגטוט 8 טומ 1009 לורּפא .רגעג
 "טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)

 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב ,94,500 .לגטימ עדנעדייל

 -ישרעפ וצ--עציטש ענייטעגלא ;ךילרעי 980 סאיאה ,0
 .9300 .טיטסנוא ענעד

 .לגטומ 888--1995 גנאפנָא ;לגטומ 97 טימ 1009 לירּפא .רגעג
 ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 10)

 -עגלא ;9600 םעד רעסיוא ,ךילרעי 918 טאיאה ,91,800 ףעילער

 .99,800 .טוטסנוא ענעדושרעפ וצ עצוטש ענוומ

 .גטומ 79--1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1009 ליורּפא .רגעג
 977 עציטש .םעגלא ,9147 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 106--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1909 ליורּפא .רגעג

 .990 עצויטש .םעגלא ,91,086 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטומ 180--1998 גנאפנַא ;לגטומ 98 טומ 1009 לירּפא .רגעג
 .9400 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 97--1098 גנאפנָא ;לגטומ 80 טיט 1009 לירּפא .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ ;עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)

 ,9100 .טרַאּפ .צַאס ,9500 סקיירטס ,91,000 .לגטימס עדנעדייל

 -ומש ענוומעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,9900 ףעילער ןעשיסור

 .98959 .טיטסנוא ענעדושרעפ וצ--עצ

 .לגטימ 108---198 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1909 לירּפא .רגעג

 .989 עצוטש .סעגלא ,9144 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטיט 80--1098 גנאפנָא ;לגטימ 91 טימ 1012 .טקָא .רגעג

 .997 עצוטש .םעגלא ,9144 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטימ 46--1098 גנאפנַא ןלגטימ 89 טימ 1011 ילוו .רגעג
 .959 עציטש ענוומעגלא

 םלגמימ 280--1998 גנאפנָא ןלגמומ 98 טיס 1090 .בעפ .רגעג
 9199 עציטש עניימעגלא ;(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)
 .לגטימ 198---1998 גנאפנָא ;לגטומ 96 טומ 1909 לורּפא .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עצוטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 6)
 לָאװער עשיסור ,45,000 סקוירטס ,910,700 .לגטימ עדנעדוול
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 סאיאה ,9800 ףעילער ןעשיסור ,9600 .טראּפ .צָאס ,9800 .טרַאּפ
 "רעפ וצ--עציטש עניומעגלא ;9900 םעד רעסיוא ,ךילרעי 0

 98,878 .טיטסנוא ענעדוש

 .לגמימ 84--1998 גנאפנָא ןלגטימ 40 טימ 1098 .צעד .רגעג

 .לגטומ 98--1098 גנאפנָא ןלגטימ 98 טימ 1909 לירפא .רגעג
 .980 עציטש עניימעגלא

 .לגטומ 19--1999 גנאפנָא ;לגטימ 14 טימ 1098 שטראמ .רגעג

 .לגטומ 118--1098 גנאפנָא ;לגטימ 40 טימ 1909 לירּפא .רגעג

 .981 עציטש עניומעגלא

 .לגמומ 990--1998 גנאפנָא ;לגמימ 80 טימ 1009 ואמ .רגעג

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 80)

 ,920 עציטש עניימעגלא ,ךילרעי 998 סאיאה ,91,898 ףעילער

 .91,800 .לגטימ עדנעדיילטיונ וצ עציטש

 .לגמימ 990--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1009 יאמ .רגעג

 .לגמימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 11)
 -עגלא ,ךילרעי 98 סאיאה ,91,000 ףעילער ןעשיסור ,0
 .9900 עציטש עניימ

 .לגטימ 49--1998 גנאפנָא ;לגמימ 19 טומ 1914 שטראמ .רגעג
 עציטש .םעגלא ,99/,91 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשייב

9. 

 .לגמימ 48--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1909 יאמ .רגעג
 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ ?)
 -עגלא ;ףךילרעי 98 סאיאה ,91,169 ףעילער ןעשיסור ,0

 .9418 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ עציטש עניימ

 .לגמומ 09--1998 גנאפנָא ;לגטימ 17 טימ 1009 ואמ .רגעג
 .918 עציטש .טעגלא ,91,060 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 988--1098 גנאפנָא ;לגטימ 89 טימ 1009 יאמ .רגעג

 .988 עציטש עניומעגלא

 .לגמימ 198--1098 גנאפנַא ;לגטומ 81 טימ 1909 יאמ .רגעג
 .988 עציטש עניומעגלא
 .לגמימ 18--1098 גנאפנָא ;לגמימ 17 טימ 1919 יאמ .רגעג

 998 עציטש .םעגלא ,9888 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 161--1098 גנאפנָא ;לגטימ 84 טימ 1909 ואמ .רגעג

 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 91)

 .לָאװער עשיסור ,91,000 סקיירטס ,98,100 .לגטימ עדנעדייל

 סאיאה ,9910 ףעילער ןעשיסור ,9178 .טראּפ .צָאס ,9880 .טראּפ

 -רעפ וצ--עציטש עניימעגלא ;908 םעד רעסיוא ,ךילרעי 98
 .91,890 .טיטסנוא ענעדיש

 ףגטימט 191--1998 גנאפנָא ;לגמיט 280 טימ 1000 יאמ .רגעג
 .9719 עציטש עניומטעגלא

 .ףגטימ 72--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1000 ינוי .רגעג
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 .לגמומ 89--1908 גנאפנָא ;לגטומ 48 טיט 1009 ונוי .רגעג
 ,9800 .לגטוט עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 4)

 ענייטעגלא :ןךילרעי 910 סאיאה ,91,000 ףעילער ןעשיסור

 .9180 .טוטסנוא .שרעפ וצ---עציטש

 .לגמומ 189--1098 גנאפנָא ;לגמימ 19 טימ 1009 ינוי .רגעג

 .958 עצימש .םעגלא ,9691 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 87--10998 גנאפנָא ;לגטימ 18 םימ 1011 .נאו .רגעג

 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע וד ןופ 9)

 .לָאװער עשיסור ,49,800 סקיירטס ,99,800 .לגטימ עדנעדייל
 סאיאה ,95,000 ףעילער ןעשיסור ,9200 .טראּפ .צָאס ,9780 .טראּפ

 -רעפ וצ--עציטש עניימעגלא ;980 םעד רעסיוא ,ךילרעי 8

 .91,108 .טיטסניא ענעדיש

 .לגטימ 121--1098 גנאפנָא ;לגמומ 16 טימ 1918 .גנאו .רגעג .

 .911 עציטש .םעגלא ,9100 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשויב

 .לגמימ 887--1098 גנאפנָא ;לגמימ 98 טימ 1000 ינוו .רגעג .

 ---עצוטש ענוומעגלא ;9808 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .9107 .טוטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 998--1098 גנאפנָא ;לגמימ 89 טימ 1900 ינוי .רגעג
 .908 עציטש .םעגלא ,0989 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגמימ 88--1999 גנאפנָא ןלגטימ 96 טימ 1009 ונוו .רגעג

 --עציטש ענוימעגלא ;9898 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .9101 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 40--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1014 ילווי .רגעג

 .לגטימ 88--1998 גנאפנָא ןלגמומ 18 טימ 1009 ולוי .רגעג
 .910 עציטש .םעגלא ,9991 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיומשווב

 .לגטימ 160---1998 גנאפנָא ;.לגטיט 117 טימ 1014 שטראמ .רגעג

 ףעילער ןעשוסור ,9100 .טראּפ .צָאס ,9116 סקיירטס וצ :עצימש

 .994 עציטש .םעגלא ,9

 .לגמיט 48--1098 גנאפנָא ;לגמומ 88 טומ 1909 ולוי .רגעג
 .לגטימ 188--1098 גנאפנָא ;לגמימ 96 טימ 1909 ילוו .רגעג

 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עצימטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 90)

 ,9858 .טראפ .צָאט ,0858 סקוירטס ,91,400 .לגמימ עדנעדייל

 םעד רעסיוא ,ךילרעי 910 סאיאה ,96,000 ףעילער ןעשיסור

 9888 .טיטסנוא .שרעפ וצ---עניימעגלא 0

 .לגטיט 84--1098 גנאֿפנָא ןלגמומ 80 טומ 1909 ולוי .רגעג

 | .928 עציטש ענוומעגלא

 .לגמימ 421--1098 גנאפנָא ;לגמומ 98 טימ 1009 ולוי .רגעג

 .לער ןעשיטור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 4)

 ענעדושרעפ וצ--עציטש ענוומעגלא ;ךולרעי 410 סאיאה ,0
 .9107 .טיטסנויא

 ףגטומ 119--1028 גנאטנָא ןלגמומ 281 טיט 1900 ולוו .רגעג
 988 עצוטש עניוטעגלא
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 .לגטימ 160--1998 גנאפנָא ;לגמומ 144 םומ 1999 .נאו .רגעג
 .לגמימ 108--1928 גנאפנָא ;לגטימ 81 טימ 1991 לורּפא .רגעג
 ,91/8 .לגטימ עקנארק וצ עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 90)

 .9128 עציטש עניימעגלא

 .לגטוט 99--1998 גנאפנָא ;לגטוט 88 טוט 1009 ולוי .רגעג

 .לגטיט 69--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1919 .צעד .רגעג

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 98)

 וצ--עצימש עניימעגלא ;ךילרעי 98 םאיאה ,910,098 ףעולער

 .9199 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגטימ 946--1998 גנאפנָא ;לגטימ 66 טםימ 1009 ולוי .רגעג
 .998 עציטש .םעגלא ,9400 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגטיט 176--1998 גנאפנָא ;לגמימ 93 טימ 1911 .צעד .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע וד ןופ 8)

 910 טאיאה ,98,808 ףעילער ןעשיסור ,98,800 .לגטימ עדנעדיול

 .910 עציטש ענוימעגלא ,ךילרעי

 .לגמימ 88--1998 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1098 .גווא .רגעג
 .לגטימ 998--1998 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1919 ולוו .רגעג
 .990 עציטש .טםעגלא ,91,887 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמוט 114--1899 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1999 .טּפעס .רגעג

 .לגטימ 60--1999 גנאפנָא ;לגטימ 97 טימ 1019 .בעפ .רגעג

 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 14)

 ענעדישרעפ וצ--עציטש עניימעגלא ;984/ .לגטימ עדנעדייל

 .9109 .טסנוא

 .לגמימ 138--1098 גנאפנָא ;לגמימ 41 טימ 1918 .בעפ .רגעג

 .958 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 110--1098 גנאפנַא ;לגטומ 90 טימ 1900 .גיוא .רגעג

 .לגמימ 140--1098 גנאפנָא ;לגטימ 88 טומ 1009 .גווא .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 88)
 .טראּפ .לָאוװער עשיסור ,9800 סקיירטס ,91,899 .לגטימ עדנעדייל

 910 סאיאה ,9918 ףעילער ןעשיסור ,9190 .טראּפ .צָאס ,0

 ענעדושרעפ וצ--עציטש עניימעגלא 1978 םעד רעסיוא ,ךילרעו
 .000 .טסנוא

 ףגנמומ 90--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1014 .גיוא .רגעג
 .949 עציטש עניומעגלא

 .לגטומ 178--1998 גנאפנַא ן;לגמימ 80 טוימ 1009 .גיוא .רגעג
 . 9900 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 ףגטוט 12--1995 גנאפנָא ;לגמימ 17 טימ 1009 .גיוא .רגעג
 .968 עציטש עניימעגלא

 ףגטימ 19--1998 גנאפנָא ;לגטימ 17 טיט 1019 ילוו .רגעג
 916 עציטש .מעגלא ,9507 םעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגמומ 96--1998 גנאפנָא ןלגמימ 10 טימ 1999 ואמ .רגעג
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 .לגמימ 76--1098 גנאפנָא ;לגמימ 84 טימ 1909 .גיוא .רגעג
 .080 עציטש .םעגלא ,9990 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 111--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1009 .גיוא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 4)

 ,9100 ייטראפ .צָאס ,;000 סקיורטס ,91,900 .לגטימ עדנעדייל
 -וטש עניימעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,48,160 ףעילער ןעשיסור

 .9800 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עצ

 .לגמומ 911--1098 גנאפנָא ;לגמימ 97 טימ 1000 .גיוא .רגעג

 9149 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשיוב

 .לגטומ 68--1098 גנאּפנָא ;לגטומ 94 טוט 1009 .טּפעס .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 18)

 -רעי 98 סאיאה ,9160 ףעילער ןעשיסור ,4800 .לגמימ עדנעדייל

 9189 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--עציטש ענוימעגלא ;ךול

 .לגטומ 87--1098 גנאפנָא ;לגטימ 15 טימ 1009 .טּפעס .רגעג

 --עציטש ענוומעגלא ;9988 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .9188 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 197---1098 גנאטנָא ;לגטומ 90 טימ 1909 .טּפעס .רגעג .9
 | .984 עציטש עניומעגלא

.,0 

.891 . 

.858 

.898 . 
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 .לגטיט 74--1998 גנאפנָא ;לגטומ 94 טומ 1009 .טּפעס .רגעג

 .לגטומ 09--1998 גנאפנָא ;לגטימ 97 טיט 1019 .גאו .רגעג

 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יוד ןופ 16)

 .טרַאּפ .לָאוװער עשיסור ,9900 סקיורטס ,99,000 .לגטיט עדנעדייל

 98 סאיאה ,9/99 ףעילער ןעשיסור ,9100 .טראּפ .צָאס- ,0

 .9181 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ עציטש עניימעגלא ,ךילרעי
 .לגטומ 999--1098 גגאפנָא ןלגטימ 98 טימ 1011 ואמ .רגעג

 .988 עציטש .טענלא ,9544 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגטימ 84--999 גגאפנָא ןלגטיט 18 טימ 1911 יאס .רגעג

 ,9800 .לגמימ עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 ,9800 ףעילער ןעשוסור ,9900 ויטראפ .צָאס ,9800 סקיורטס

 .9600 .טסניא .שרעפ וצ--עציטש ענייטעגלא ;ךילרעי 910 סאואה

 .לגטימ 107--1098 גנאפנָא ןלגמימ 98 טימ 1010 .ווַאנ .רגעג .

 .954 עציטש ענווטעגלא

 .לגמומ 118--1098 גנאפנַא ןלגטומ 98 טימ 1910 .צעד .רגעג .

 .901 עצימש ענוומעגלא

 .לגמימ 80--1098 גנאפנָא ןלגטומ 81 טימ 1994 לורּפא .רגעג .

 .לגטימ 48--1998 גנאפנָא ;לגטוט 41 טימ 1994 .טפעס .רגעג .

 .ףגמימ 98--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1919 .ווָאנ .רגעג .

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 19)

 .988 עציטש .םעגלא ,9875 ףעילער

 .לגטימ 84-- 098 גנאפנָא ןלגטימ 89 טימ 1010 ולוי .רגעג

 .9107 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשויב
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 .לגטיט 118--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1098 לורּפא .רגעג
 .לגטימ 116--1998 גנאפנָא ;לגמומ 01 טימ 1918 ינוו .רגעג

 .984 עציטש .מעגלא ,9999 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגמימ 188--1998 גנאפנָא ;לגטומ 99 טימ 1018 .נאו .רגעג

 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 17)
 ,9171 ייטראּפ .צָאס ,9108 סקיירטס ,9576 .לגטימ עדנעדייל
 םעד רעסיוא ,ךילרעי 910 סאיאה ,992,0928 ףעילער ןעשיסור
 9047 .טיטסנוא .שרעפ וצ---עצויטש עניימעגלא 4

 .לגמימ 184--1098 גנאפנָא ;לגטימ 80 טימ 1915 .נאו .רגעג

 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 18)

 95 סאיאה ,9408 ףעילער ןעשיסור ,41,805 .לגטימ עדנעדייל
 .9988 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--ענוומעגלא ;ךילרעי
 .לגטימ 85--1998 גנאפנָא ;לגטימ 94 טומ 1909 .טּפעס .רגעג

 .לגטימ 90--1995 גנאפנָא ;לגטימ 15 טימ 1911 .טקָא .רגעג

 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 1)
 ,99,800 ףעילער ןעשיסור ,4890 סקיורטס ,9400 .לגטימ עדנעדייל

 .8905 .טסניא .שרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 99 סאיאה

 .לגמימ 198--1995 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1011 .גיוא .רגעג
 .ףגטימ 944 -1098 גנאפנָא ;לגמומ 98 טימ 1009 .טקָא .רגעג
 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 14)
 ,9600 .טױאּפ .צָאס ,9789 סקיירטס ,90,900 .לגטימ עדנעדייל
 םעד רעסיוא ,ךילרעי 998 סאיאה ,98,198 ףעילער ןעשיסור

 .9808 .טיטסניא .שרעפ וצ---עציטש ענוימעגלא 0

,808 . 

.809 . 

.870 . 

.871 . 
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 .לגטימ 181--1998 גנאפנָא ;לגטימ 86 טימ 1909 .טקָא .רגעג
 .918 עציטש .מעגלא ,9175 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשיימ

 .לגמימ 161---1998 גנאפנָא ;לגמימ 94 טימ 1911 שטראמ .רגעג
 .998 עצימש .םעגלא ,9191 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמטימ 909--1098 גנאפנָא ;לגטימ 84 טימ 1909 .טקָא .רגעג
 .911 עצימש .םעגלא ,9840 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיימשיוב

 .לגטימ 118--1998 גנאפנָא ןלגטימ 45 טימ 1009 .טקָא .רגעג

 .919 עציטש .םעגלא ,9119 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 139--1998 גנאפנָא ;לגטימ 97 טימ 1909 .טקָא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 97)

 סקיורטס ,0800 ףעילער ןעשיסור ,99,180 .לגטימ עדנעדויל

 .ךילרעי 910 סאיאה ,9178 .טראּפ .צָאס ,0

 .לגמימ 178--1098 גנאפנַָא ;לגמימ 98 טימ 1909 .טקָא .רגעג .

 .לגמומ 64--1999 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1991 ילוי .רגעג .

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדניױג עטשרע יד ןופ 20)

 .910 עציטש .םעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,91,800 ףעילער

 .לגמימ 818--1998 גנאפנָא ;לגטיט 115 טימ 1919 ילוי .רגעג .

 -טיונ ןוא עקנַארק ֹוצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 115)

 .םראּפ .לָאוװער עשיסור ,9400 סקיירטס ,91,780 ,לגטימ עדנעדייל
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 918 סאואה ,96,800 ףעילער ןעשיסור ,9180 .טראפ .צָאס ,0

 9480 .טיטסנוא .שרעפ ןצ--ענוומעגלא ;ךולרעי

 .לגטימ 98--1098 גנאפנָא ןלגטימ 98 טימ 1909 .טקָא .רגעג

 .לגטימ עקנארק וצ :עצימש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 8)

 900 עציטש ענווטעגלא ,ךילרעי 910 סאיאהח ,0

 .לגמימ 90--1998 גנאפנָא ;לגטיט 98 טימ 1919 שטראמ .רגעג

 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 16)

 ןעשיסור ,9990 .טרַאּפ .לָאװער עשיסור ,9700 .לגמימ עדנעדייל

 .91,240 .םיטסנוא .שרעפ וצ--עציטש ענוומעגלא ;9996 ףעילער

 .לגמומ 80--1098 גנאפנָא ;לגטיט 22 םומ 1015 .גווא .רגעג .

 1098 גגאפנָא ןלגטוט 96 טוט 1009 .ווָאנ .רגעג .

 .980 עציטש ענוומעגלא

 .לגטומ 84--1098 גנאפנָא ןלגטימ 99 טימ 1019 .טקָא .רגעג .
 .908 עציטש .םעגלא ,9900 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגמימ 17--1098 גנאפנָא ;לגטומ 18 טומ 1909 .ווָאנ .רגעג

 .לגמימ 81--1096 גנאפּנָא ןלגטוט 98 טוט 1011 .בעפ .רגעג

 .914 עציטש .םעגלא ,90998 ףעולער ןעשוסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגמימ 08--1098 גנאפנָא ןלגטוט 18 טומ 1009 .וָאנ .רגעג -
 .9448 עציטש .טעגלא , 68 הע ילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 41--1098 גנאפנָא ןלגמומ 90 טומ 1009 .ווָאנ .רגעג .

 9111 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגטיט 08--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טוט 1009 .וָאב .רגעג .
 .908 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 108--1998 גנאטנָא ;לגטיּטמ 40 טימ 1915 .טקָא .רגעג .

 .9160 עציטש .םעגלא ,4/4 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעיוטשיוב

 .לגמטימ 111--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1009 .ווָאנ .רגעג .
 .908 עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 81--1998 גנאפנָא ;לגטימ 91 טוימ 1916 .טקָא .רגעג .

 .לגטימ 900--1098 גנאטנָא ;לגטיט 80 טוימ 1909 .צעד .רגעג .

 .לגמימ עקנַארק וצ :עצויטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ ?)

 ענוומעגלא ;ךילרעי 99 סאיאה ,9884 ףעילער ןעשיסור ,6

 .9418 .טוטסניא ענעדושרעפ וצ---עצומש

 .לגטימ 78--1998 גנאטנָא ןלגטיט 18 טימ 1099 .בעפ .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 8)

 -וסור ,9106 .טראפ .צָאס ,9440 סקוורטס ,0600 .לגטימ עדנעדויל

 ;988 םעד רעסיוא ,ךילרעי 98 סאואה ,91,144 ףעילער ןעש

 .91,840 .טוטסנוא ענעדושרעפ וצ---עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 08--1098 גנאפנָא ;לגטימ 97 טומ 1009 .צעד .רגעג

 901 עציטש ענוומטעגלא

 .לגמומ 989--1098 הנאפנא ןלגטוט 25 טיפ 9 .צעד .רגעג

 .91/9 עציטש .םענלא ,0144 ףנולפר 0 שוסור סוצ גנורעייטשיוב



 .רכ

 .רנ

 .רנ

 .רב

 .רכ

 .רכ

 .רכ

 .רכ

 .רכ

 .רב

 .רכ

 .רכ

 .רב

 .רב

9 

.4 

.8 

6. 

 .לגטימ 68--1998 גנאפנָא ;לגמימ 95 טימ 1909 .צעד .רגעג .
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 אאצזוז

 .לגמומ 97--1998 גנאפנָא :לגמומ 12 טימ 1909 .צעד .רגעג
 .לגמומ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 19)

 עניימעגלא ;91,010 ףעילער ןעשיסור ,9188 סקוורטס ,0
 .9802 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ---עציטש

 .לגמימ 80--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1909 .צעד .רגעג

 .926 עציטש .טעגלא ,9900 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב
 .לגטימ 40--1098 גנאפנָא ;לגטימ 91 טימ 1918 .בעפ .רגעג

 -טויונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 2)
 ףעילער ןעשיסור ,9900 סקיירטס ,49,800 .לגטימ עדנעדייל
 ענעדישרעפ וצ--עצוטש ענויומעגלא ;ךילרעי 95 סאיאה ,0
 .9190 .טיטסנוא

 .לגמימ 109--1998 גנאפנָא ;לגטימ 97 טומ 1019 .גיוא .רגעג

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 14)
 וצ--עציטש עניימעגלא ;ךילרעי 92 סאיאה ,91,000 ףעילער

 .9188 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגטימ 48--1098 גנאפנָא ;לגטיט 91 טימ 1016 .גווא .רגעג .

 .לגטימ 70--1098 גנאפנָא ;לגמומ 10 טימ 1010 .נאי .רגעג .
 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 עציטש .םעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,91,150 .לגטומ עדנעדוול |

.1 
 .לגמימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 80 טימ 1910 .נאי .רגעג .

 .לגמימ 117--1995 גנאפנָא ;לגטימ 98 טיט 1910 .גאו .רגעג .,59

 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 92)

 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב ,9900 .לגטימ עדנעדייל

 ענעדישרעט וצ--עציטש עניימעגלא ;ךילרעי 919 סאיאה ,52

 .9990 .טיטסניא

 .לגמומ 87--1998 גנאטנָא ;לגמימ 98 טיט 1010 .נאי .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 98)

 --עצוטש ענוימעגלא ;ךילרעי 998 סאיאה ,9019 .לגמימ עדנעדייל
 .9689 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגטומ 80--1098 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1910 .נאו .רנעג
 סקיורטס ,9900 .לגטימ עדנעדיילטיונ ןוא עקנארק וצ :עצימש

 עניימעגלא ;ךילרעי 995 סאיאח ,91,280 ףעילער ןעשיסור ,0

 .9580 .טיטסניא ענעדושרעפ וצ---עציטש

 .לגטימ 100--1998 גנאפנָא ;לגטימ 61 טימ 1014 ולוי .רגעג
 .9109 עציטש עניימעגלא

 .גטימ 40--1098 גנאפנָא ;לגטימ 94 טיט 1018 .בעפ .רגעג

 .לגטימ 67--1998 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1018 ולוו .רגעג

 .998 עציטש ענוומעגלא
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 .לגמומ 70--1998 גנאפנָא ןלגמימ 18 טיט 1910 ולוו .רגעג

 עציטש .םעגלא ,91,188 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשווב

9. 

 .לגטימ 68--1998 ?נאפנָא ןלגטיט 98 טוט 1010 .נאי .רגעג
 .לגמוט 188--1928 גנאפנָא ;לגטיֿט 97 טימ 1910 .נאו .רגעג

 .945 עצוטש .םעגלא ,9978 ףעולער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמומ 41--1098 גנאטנָא ;לגמיט 88 טימ 1910 .נאי .רגעג

 .לגטיט 188--1998 גנאפנָא ;לגמומ 98 טימ 1010 .גאו .רגעג
 -טיוג ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 20)

 ףעילעו ןעשיסור ,9188 סקיירטס ,91,098 .לגטימ עדנעדייל

 .9118 .טטנוא .שרעפ וצ--עגיימעגלא ;ךילרעי 910 סאואה ,0

 .לגמומ 44--1098 גנאפנָא ;לגמימ 18 טיט 1098 ואמ .רגעג

 .לגטימ 70--1098 גנאטנָא ןלגטימ 96 טימ 1016 .בעפ .רגעג
 --עציטש עניימעגלא ;9480 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .9178 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ

 .לגמימ 90--1098 גנאפנָא ;לגטומ 90 טימ 1014 ולוי .רגעג
 ,9100 .לגטימ עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 -רעפ וצ--ענוומעגלא ;91,245 ףעילער ןעשיסור ,9100 סקיורטס

 .9980 .טיטסניא ענעדיש

 .לגטימ 91--1098 גנאפנָא ;לגטימ 14 טימ 1010 .צעד .רגעג
 --עצוטש ענוומעגלא ;9908 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשיוב

 .9204 .טיטסנוא .שרעפ וצ

 .לגמימ 171--1998 גנאפנָא ;לגטימ 99 טימ 1919 .נאי .רגעג
 .9108 עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 41--1098 גנאפנָא ;לגטיט 284 טיט 1914 .בעפ .רגעג

 .996 עציטש עניומעגלא

 .לגמומ 184--1098 גנאפנָא ;לגטומ 95 טימ 1010 .בעפ .רגעג

 .9119 עצימש ענוימעגלא

 .לגטימ 68--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1910 .בעפ .רגעג

 .לגטימ 170--1998 גנאפנַא ;לגטוימ 159 טימ 1990 שטראמ .רגעג

 .918 עציטש .םעגלא ,9898 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטיט 17--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1910 .בעפ .רגעג

 9117 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגמימ 184--1098 גנאפנָא ןלנטימ 81 טםימ 1010 .בעפ .רגעג

 976 עצימש ענוומעגלא

 .גמימ 10--1998 גָנאפנָא ;לגמימ 18 טיט 1099 ינוי .רגעג
 .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 18)

 .לגטימ 89--1098 גנאהנָא ;לגטומ 98 טימ 1910 שטראמ .רגעג

 .991 עציטש ענוימעגלא

 .לגמוט 40--4098 גואמנפ ןלנמומ 9 טימ 1910 שטראמט .רגעג
 א רצ9 טלהנ'2  ףָאס (.  ר 02

 ,ט 22 ל טויש טו וו 2



 .רב

 .רב

 .רֵב

 .רב

 .רב

 .רב

 .רכ

 .רב

 .רֵּב

 .רב

 .רב

 .רב

 .רב

 .רב

 .רב

 .רכ

= 

.8 

.89 

0 

,1 

52 

8 

4 

85 

.060 

.,7 

8 

09 

1 

5 

4 

 לא

 .לגמימ 18--1098 גנאפנָא ;לגטימ 17 טימ 1910 שטראמ .רגעג
 .998 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 47--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1916 .טפעס .רגעג
 .לגטימ עקנַארק וצ עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 10)

 .910 עציטש .מעגלא ,91,000 ףעילער ןעשוסור ,0

 .לגטימ 80--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1019 .נאו .רגעג

 .914 עציטש .םעגלא ,4818 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 108--1098 גנאפנָא ;.לגטימ 95 טומ 1910 לירּפא .רגעג

 .לגטימ 46--1998 גנאפנָא ;לגמומ 18 טימ 1914 .ווָאנ .רגעג
 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 -עגלא ,ךילרעי 995 סאיאה ,98,2008 ףעילער ןעשיסור ,0

 910 עציטש ענוומ

 .לגמומ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1999 .בעפ .רגעג

 912 עציטש .םעגלא ,9111 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשווב

 .לגטימ 19--1998 גנאפנָא ;לגטומ 95 טימ 1910 .וָאנ .רגעג

 .989 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 156--1998 ג גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1910 לירּפא .רגעג

 .לגטימ 68--1098 גנאפנָא ;לגמומ 190 טומ 1990 .טקָא .רגעג

 .9560 עציטש ענוימעגלא

 .לגטומ 109--1998 גנאפנָא ;.לגטימ 90 טימ 1010 לירּפא .רגעג

 .9168 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמימ 96--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1918 .טקָא .רגעג

 .919 עציטש .סעגלא ,9910 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמימ 10--1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1011 .ווָאנ .רגעג
 .994 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 154 -1998 גנאפנָא ;לגטומ 88 טימ 1010 יאמ .רגעג

 .טראּפ .צָאס ,92800 סקיירטס ,91,000 .לגטיס עקנַארק וצ :עציטש

 .9100 עציטש עניימעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,0

 .לגטימ 08--1098 גנאפנָא ;לגמימ 18 טימ 1010 ויאמ .רגעג

 -וטש ענוימעגלא ;91,020 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 7: .9140 .טיטסנוא .שרעפ וצ--עצ

 .לגמימ 04--1998 גנאפנָא ;לגמימ 98 טימ 1010 ואמ .רגעג
 .לגמימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 98)
 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיישטייב ,9900 .טראּפ .צָאס ,0

 -ושרעפ וצ--עציטש ענוומעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,0

 י .9100 .טוטסנוא ענעד

 .לגמימ 878--1098 גנאפנָא ;לגטימ 00 טימ 1919 .טקָא .רגעג
 .לגמימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 28)

 סאיאה ,91,908 ףעילער ןעשיסור םוצ ,4781 סקוורמס ,8
 91,800 .טיטסניא .שרעפ וצ ,6908 םעד רעסיוא ,ךילרעי 06
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 .לגמומ 114--1098 גנאפנָא ;לגטימ 80 טימ 1016 .ווָאנ .רגעג
 ןעשיסור ,6100 .טראּפ .צָאס ,91,200 .לגטומ עקנארק וצ :עצוטש

 .9185 .טיטסנוא .שרעפ וצ ,ךילרעי 910 סאיאה ,9970 ףעילער

 .לגמומ 44--1098 גנאפנָא ןלגטימ 18 טימ 1018 .ווָאנ .רגעג

 .918 עציטש .טעגלא ,9191 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגמימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטומ 18 טומ 1914 .בעפ .רגעג

 .94/ עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 68--1996 גנאפנָא ןלגטימ 17 טימ 1010 ונוי .רגעג

 .949 עציטש .סעגלא ,91,098 ףעולער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 71--1998 גנאפנָא ;לגטומ 91 טיט 1010 'ינוו .רגעג

 .לגטומ 14--1998 גנאפנָא ןלגטיט 17 טיט 1018 .וַאנ .רגעג

 .919 עציטש ענייטעגלא

 .לגמימ 199--1998 גנאפנָא ;לגטימ 48 טיט 1917 .טקָא .רגעג

 -םיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עמשרע יד ןופ 80)

 ףעילער ןעשיסור םוצ ,0108 טקוורטס ,9850 .לגמומ עדנעדייל

 ענעדישרעפ וצ--עציטש עניוטעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,0

 .9940 .טיטסנוא

 ףגטומ 166--1098 גנאפנַא :לגטיט 81 טימ 1910 ולוי .רגעג
 .9990 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיויב

 .לגטימ 91--1998 גגאפנָא ןלגמטימ 14 טימ 1918 .בעפ .רגעג

 .999 עציטש .םעגלא ,0217 ףעילער ןעשיסור םֹוצ גנורעיוטשייב

 ,לגמימ 90--1098 גנאפנָא ןלגמימ 94 טימ 1010 ולוי .רגעג

 .9180 .טימטנוא ענעדישרעפ וצ--עציטש ענוומעגלא

 .לגטיט 111--1098 גנאפנָא ןלגטוט 96 טימ 1019 .בעפ .רגעג
 .9800 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמיֿט 108--1098 גנאפנָא ;לגמימ 98 טימ 1910 ילוו .רגעג

 -םויונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 10)

 .לָאװער עשיסור ,9000 טקיירטס ,94,000 .לגטימ עדנעדייל

 עניימעגלא ;ךילרעי 99 סאיאה ,9900 ווטראּפ .צָאס ,9100 .טראּפ

 .9080 .טימסנוא ענעדישרעפ וצ---עציטש

 .לגמומ 198--1098 גנאפנָא ;לגמימ 88 טימ 1910 ילוו .רגעג

 .944 עציטש ענוומעגלא

 .לגמטימ 68--1098 גנאפנָא ;לגטיט 18 טימ 1910 ולוי .רגעג

 .998 עציטש .םעגלא ,9889 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 96--1098 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1010 .גיוא .רגעג

 .לגטימ 80--1098 גנאפנָא ;לגטיט 18 טימ 1010 .גווא .רגעג

 ,9550 .לגטומ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 ףעילער ןעשיסור םוצ ,4900 ויטראּפ .צָאס ,81,000 סקיירטס

 ענעדישרעפ וצ--עצימש ענוימעגלא ;ךולרעי 98 סאיאה ,0
 .9800 .טיטסנוא

 ףגטימ 88--1098 גנאטנָא ןלגמוה 20 טימ 919 .טְקָא .רגעג

 ,לגטומ 68--1098 ?קופּבָא ןלגסו8 2/ טוט 1094 .טקָא .רגעג
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 .לגטימ 91--1098 גנאּפנָא ;לגמימ 18 טימ 1992 לורּפא .רגעג
 וצ עצימש ,ךילרעי 92 סאיאה .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 12)

 980 עציטש .מעגלא ,96935 .לגטימ עדנעדיילטיונ

 .לגטימ 81--1998 גנאפנָא ;גטימ 80 טימ 1094 .נאו .רגעג
 .לגמימ 108--1098 גנאפנָא ;לגמימ 96 טומ 1910 .גיוא .רגעג
 .959 עציטש .םעגלא ,9115 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב
 .לגטימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טומ 1010 .גווא .רגעג
 .לגמומ 198--1098 גנאפנָא ;לגטימ 80 טימ 1010 .גווא .רגעג

 .9198 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטומ 18--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1010 .גווא .רגעג

 .לגטימ 197--1998 גנאפנָא ;לגמומ 99 טימ 1010 .טּפעס .רגעג

 .5118 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--עציטש ענוומעגלא

 .לגמימ 189--1098 גנאפנָא ;לגטימ 95 טימ 1010 .טּפעס .רגעג

 .990 עציטש ענוימעגלא

 .לגמימ 40--1098 גנאפנָא ;לגטימ 96 טימ 1999 .ָאנ .רגעג
 .לגטימ 89--1998 גנאפנָא ;לגטימ 81 םימ 1010 .טקָא .רגעג

 .9159 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 97--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1010 .ווָאנ .רגעג
 .לער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)
 ענעדישרעט וצ--עצוטש ענוימעגלא ;ךילרעי 98 סאיאה ,0

 .94890 .טיטסניא

 .לגטימ 184--1099 גנאפנָא ;לגטימ 79 טימ 1910 .טקָא .רגעג
 .998 עציטש .םעגלא ,9986 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 18--1998 גנאפנָא ;לגטומ 16 םימ 1994 לורּפא .רגעג
 .לגמימ 81--1998 גנאפנָא ןלגטיט 88 טימ 1994 .נאו .רגעג
 .לגטומ 1885-.1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טוימ 1016 .טקָא .רגעג
 .9189 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 81--1998 גנאפנָא ;לגטומ 14 םימ 1018 .טּפעס .רגעג
 .976 עצוטש .םעגלא ,9107 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 לגטומ 44--1098 גנאפנָא ;לגטימ 97 טימ 1919 .נאי .רגעג
 .לגטיט 124 -1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1017 ואמ .רגעג
 .916 עציטש .מעגלא ,9148 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמומ 48--1998 גנאפנָא ;לגמימ 86 טימ 1098 .צעד .רגעג
 .לגטימ 60--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1015 .בעפ .רגעג

 .908 עציטש .םעגלא ,9488 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 90--19998 גנאפנָא ;לגטימ 99 טימ 1018 שטראמ .רגעג
 .לגמומ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 40 טימ 1990 .טקָא .רגעג

 .לגמימ 161--198 גנאפנָא ;.לגטומ 99 טימ 1918 שטראמ .רגעג
 .997 עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 67--.1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1918 שטראמ .רגעג

 ,9800 .לגמימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)

 ,9900 .טראּפ .צָאס ,9180 .טרַאּפ .לָאװער עשיסור ,9400 סקיורטס
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 םעד רעסיוא ,ךילרעי 910 סאיאה ,901,700 ףעילער ןעשיסור םוצ
 .9400 .טיטסנוא .שרעפ וצ ,0

 .לגטימ 88--1998 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1918 לורּפא .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 9)

 םוצ ,9800 ייטראּפ .צָאס ,9980 םסיורטפ ,9600 .לגטימ עדנעטיול
 ;910 םעד רעסיוא ,ךילרעי 910 סאואה ,91,188 ףעילער ןעשיסור

 .9800 .טיטסנוא ענעדושרעפ וצ--עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 90--1098 גגאטנָא ;לגטומ 160 טוט 1918 לירּפא .רגעג
 .9408 ףעולער ןעשוסור םוצ גנורעווטשיוב

 .לגטימ 98--1098 גנאפנָא ןלגטוט 98 טימ 1094 .טקָא .רגעג

 .לגמימ 86--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טימ 1018 לירּפא .רגעג

 .9100 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמומ 91--19998 גנאפםָא ןלגטימ 84 טוט 1918 לירמא .רגעג

 .לגטימ 30--1998 גנאפנָא ;לגטוט 99 טימ 1099 ולוו .ױגעג
 901 עציטש עגנוומעגלא .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 99)

 .לגטימ 69--109968 גנאפנָא ןלגמומ 18 טםוימ 1018 ואמ .רגעג
 .לָאװער עשיסור וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יוד ןופ 18)

 ,ךילרעי 610 סאיאה ,98,000 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9900 .טראּפ

 .טוטסנוא ענעדישרעפ וצ עצוטש ענייטעגלא ;0100 םעד רעסיוא

 .9200 .לגמימ עדנעדוולטוונ וצ עצוימש ,58

 .לגטומ 154--1098 גנאפנָא ;לנטימ 81 טימ 1018 ואמ .רגעג

 .לגמימ 11--1098 גנאפנָא ןלגמומ 98 טומ 1918 ונוו .רגעג

 .לגמימ 198--1998 גנאפנָא ןלגטימ 98 טימ 1018 ולוי .רגעג
 "טיוג ןוא עקנארק וצ :עצימטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 99)

 עצוטש .םעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,91,700 .גטימ עדנעריול
 .91/78 .טיטסנוא .שרעפ וצ

 .לגטימ 08--1098 גנאטנָא ןלגטומ 181 טימ 1094 .גאו .רגעג

 .לגטימ 410--1098 גנאפנָא ;לגטימ 198 טימ 1018 .ווָאנ .רגעג

 .לגמומ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 198)

 .ךילרעי 995 סאיאה ,0

 .לגטימ 187--1098 גנאפנָא ןלגטיט 48 טימ 1018 ולוי .רגעג
 .988 עציטש .םעגלא ,9119 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעיוטשיוב

 .לגטימ 80--1996 גנאפנָא ;לגטיט 87 טיט 1018 ולוי .רגעג
 9155 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטומ 42--1098 גנאפנָא ןלגטיט 87 טוט 1910 לירּפא .רגעג

 .998 עציטש עניומעגלא

 .לגמוט 119--1098 גנאפנָא ןלגמומ 81 טיס 1918 .גאי .רגעג

 .998 עציטש .םעגלא ,9011 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגטימ 87--1098 גנאפנָא ןלגטוט 19 טימ 1018 .טּפעט .רגעג

 לער ןעשיסור םוצ גנורעיומשיוב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ ?)

 4180 עצוטש .םעגלא ,ךילרעו 98 סאואה ,9
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 262 1ׁש

 .לגמימ 07--19985 גנאפנָא ;לגמומ 81 טיב 1991 שטראמ .רגעג
 .לגמטימ 940--1998 גנאפנָא ;לגמומ 17 טימ 1914 .טקָא .רגעג

 .לגמימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 10)

 -וסור ,6120 ייטראּפ .צָאס ,178 .טראּפ .לָאוװער עשיסור 0

 וצ עציטש .םעגלא ,ךילרעי 915 סאיאה ,91,000 ףעילער ןעש

 .9290 .טוטסנוא .שרעפ
 .לגטימ 81--1098 גנאפנָא ןלגמומ 88 טימ 1017 .נאו .רגעג
 .988 עציטש עניומעגלא

 .לגמימ 64--1998 גנאפנָא ןלגטומ 89 טימ 1019 .טקָא .רגעג

 .989 עציטש עניומעגלא

 .לגמימ 184 -1998 גנאפנָא ;לגמומ 96 טימ 1018 .טקָא .רגעג
 -םיונ ןוא עקנארק וצ ;עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 11)

 ,9128 ייטראּפ .צָאס ,9108 סקיירטס ,91,178 .לגטימ עדנעדייל

 וצ עציטש עניימעגלא ,4150 םעד רעסווא ,ךילרעי 910 סאיאה

 .9418 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגטימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1011 .נאי .רגעג
 .לגטיט עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 12)
 .םעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,9600 ףעילער ןעשיסור םוצ ,0

 .9100 .טיטסניא .שרעפ וצ עציטש

 .לגטוט 187---19985 גנאפנָא ;לגמומ 98 טומ 1018 לורּפא .רגעג

 .לגטימ 106--1096 גנאפנָא ;לגמימ 926 טימ 1018 .ווָאנ .רגעג
 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 10)

 .טראּפ .לָאוװוער עשיסור ,9808 סקיורטס ,81,800 .לגטימ עדנעדייל

 סאיאה ,95,840 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9800 .טראּפ .צָאסס ,0

 ענעדושרעפ וצ עציטש .םעגלא ,180 םעד רעסיוא ,ךילרעי 5

 .91,178 .טיטסניא

 לגטיט 84--1098 גנאפנַא ;לגמומ 90 טומ 1018 .גאו .רגעג

 .גטימ 89--1098 גנאפנַא ;לגמומ 98 טומ 1099 ואמ .רגעג

 .לגטימ 00--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1918 .ווָאנ .רגעג

 -םיונ ןוא עקנַארק וצ עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 10)
 .958 עציטש .םמעגלא ,9900 .לגטימ עדנעדייל
 ףגטימ 75--1998 גנאפנָא ;לגמימ 99 טומ 1919 .צעד .רגעג
 .9100 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 לגטוט 960---1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1919 .צעד .רגעג
 .גמימ עקנַארק וצ עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 20)
 .990 עציטש עניימעגלא ,0
 טנמומ 57-.1098 גנאפנָא ;לגמימ 96 טימ 1014 .נאו .רגעג
 ףנטימ 87--1998 גנאפנָא ;לגטומ 88 טימ 1014 .נאו .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 8)
 .לָאװער עשיסור וצ ,9600 סקיירטס ,91,700 .לגטימ עדנעדייל
 .ךילועי 910 סאיאה ,9850 עציטש ענוימעגלא ,9100 .טרַאּפ
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 .לגמימ 88--1098 גנאפנָא ןלגמוט 18 טימ 1014 .נאו .רגעג
 ,9288 .לגטיט עקגארק וצ :עצוטש .(רעדנורג עטשרע יוד ןופ 8)

 .910 םעד רעטווא ,ךילרעי 95 סאואה

 .לגמומ 04--1098 גנאפנָא ;לגמומ 98 טימ 1098 .טּפעס .רגעג
 .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 98)

 .לגמומ 82--1098 גנאפנָא ;לגטימ 17 טיט 1019 ילוו .רגעג

 .988 עציטש עניימעגלא

 .לגטוט 48--1998 גנאפנָא ;לגטוט 91 טיט 1017 .גאו .רגעג

 9480 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמוט 60--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טוט 1014 .גאו ,רגעג

 .לגמומ 82--1098 גנאפנָא ;לנטומ 98 םימ 1014 .גאו .רגעג

 -םיוג ןוא עקנַארק וצ :עצוטש .(רעדנירג עטשרע יד ןֹופ 15)

 םוצ גנורעווטשייב ,4808 סקיורטס ,4898 .לגטימ עדנעדייל
 עציטש ענוומעגלא ,ךילרעי 910 סאיאח ,9987 ףעילער ןעשיסור

 .9884 .טוטסנוא .שרעפ וצ

 .לגטומ 189--1098 גנאפנָא ;לגטומ 97 טוב 1991 שטראמ .רגעג ,

 .לגמומט 88--10968 גנאפנָא ןלגמוט 84 טימ 1016 ולוו .רגעג .
 ןעשוסור םוצ גנורעיימשייב .(רעדנורג עטשרע יוד ןופ 84)

 .010 עציטש .םעגלא ,ךילרעי 98 סאיאה ,9150 ףעילער

 .לגטומ 09--1098 גנאפנָא ;לגטומ 18.טימ 1018 ואמ .רגעג .
 עציטש ענגוימעגלא ,99,110 ףעולער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .9142 .טיטסנוא .שרעפ וצ

 .לגטומ 110--1098 גנאפנָא ;לגמוט 89 טומ 1914 .בעפ .רגעג .

 .912 עציטש .םעגלא ,49180 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשייב
 .לגטומ 85--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1914 שטראמ .רגעג .

 .948 עצוטש .םעגלא ,9180 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעויטשייב
 .לגטימ 40--1098 גגאפנָא ;לגטימ 17 טומ 1098 ואמ .רגעג .

 .לגטימט 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 94 טוימ 1914 לורּפא .רגעג .
 "מוונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)

 ,ךילרעי 910 סאיאה ,9900 סקיורטס ,96,078 .לגטימ עדנעדייל
 .9198 .םיטסנוא .שרעפ וצ עציטש ענוומעגלא

 .לגטיט 80--1098 גנאפנָא ןלגטימט 88 טימ 1091 .טקָא .רגעג

 -טיוג ןוא עקנארק וצ עצוטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 89)

 .9450 .לגטיט עדנעדייל

 .לגטיט 188--1998 גנאפנָא ;לגמיט 86 טימ 1019 .טקָא .רגעג
 9148 .טיטסנוא .שרעפ וצ עצוטש .םעגלא ,ךילרעי 910 סאואה

 .לגנוט 78--1098 גנאפנָא ןלגטיט 87 טימ 1994 .באו .רגעג

 .לגטיט 42--1098 גנאפנַא ;לגטיט 86 טוט 1014 ולוי .רגעג
 0748 עציטש עניוטעגלא

 {- ראה 2  רהסה/ 6 4 060 4456 4 5 יי ףפפ
 .סיײפופ 88-- 5008 ןיטמיג 3רגטומ 98 טוט 1014 ולוו .רגטג

 "נו 2י6 4 8 א אר סג א 6 הי ה 5 = ףפק מ 0 דא וה סאו ה ף וָּכ 5 יד

 .תלדופ עפגטרק וצ ןלקוטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 1
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 וצ עציטש .םעגלא ,ךילרעי 98 סאיאח ,9900 סקוורמס ,0
 .9800 .טיטסניא ענעדישרעפ

 .לגמימ 68--1098 גנאפנָא ;לגטומ 428 טומ 1014 ולוי .רגעג
 .לגמימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 4)

 סאיאה ,9990 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9191 ווטראּפ .צָאס ,0
 .9/94 .טיטסנוא .שרעפ וצ עציטש עניימעגלא ,ךילרעי 0
 .לגמימ 66--1098 גנאפנָא ;לגמומ 98 טומ 1014 .גיוא .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עצימש .(רעדנורג עטשרע יוד ןופ 8)
 ףעילער ןעשיסור םוצ ,4200 סקיורטס ,91,700 .לגטימ עדנעדיול

 .ךילרעי 919 סאיאוו ,0

 .לגטימ 78--1098 גנאפנָא ;לגמוט 88 טימ 1014 .גווא .רגעג
 968 עציטש עניימעגלא

 .לגטימ 68--1995 גנאפנָא ;לגטומ 94 טימ 1016 ולוי .רגעג
 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 94)

 .לָאװער עשיסור וצ ,9180 סקיירטס ,9500 .לגטימ עדנעדייל

 ,ךילרעי 410 סאיאה ,98,000 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9100 .טראּפ
 .9980 .טיטסנוא .שרעפ וצ עציטש

 .לגטימ 49--1998 גנאפנַָא ןלגטומ 98 טימ 1014 .טּפעס .רגעג

 ,9900 .לגטימ עקנַארק וצ עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 10)
 .918 עציטש עניימעגלא

 .לגמומ 109--1098 גנאפנָא ;לגמימ 88 טםימ 1014 .טקָא .רגעג
 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדניױג עטשרע יד ןופ 28)

 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9180 .טראּפ .צָאס ,9800 סקיורטפס ,0

 .טסניא .שרעפ וצ--עניימעגלא :ךילרעי 998 םאואח ,0
0. 

 .לגטומ 99--1098 גנאפנָא ;לגמימ 82 טימ 1990 ולוי .רגעג
 .908 עציטש עניוטעגלא

 .לגטימ 104--1995 גנאפנָא ;לגטיט 98 טימ 1918 ילוי .רגעג

 .לגטימ 998--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1914 .טקָא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 28)
 ,9100 .טױאּפ .צָאס ,9800 סקיירטס ,99,800 .לגטימ עדנעדייל

 רעסיוא ,ךילרעי 910 סאיאה ,91,098 ףעילער ןעשיסור םוצ

 .9600 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ---ענוומעגלא ;9800 םעד

 .לגטימ 06--1998 גנאפנָא ;לגטיט 96 טימ 1018 .טקָא .רגעג

 .לגטימ 87--1098 גנאפנָא :לגמומ 91 טימ 1019 .וָאנ .רגעג

 .לגמימ 87--1098 גנאפנָא ;לגטיט 98 טימ 1014 .וָאנ .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 28)

 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9800 סקיירטס ,61,000 .לגטימ עדנעדייל
 .9115 .טיטסנוא .שרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 95 סאואה ,0

 .לגטימ 87--1098 גנאפנָא ןלגטימ 98 טימ 1018 .נאי .רגעג
 ;9180 .לגטימ עקנארק וצ עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8)
 ,9210 .טיטסנוא ענעדושרעפ וצ עציטש ענוומעגלא
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 .לגטימ 188--1098 גנאפנָא ןלגטימ 80 טימ 1915 .נאי ,רגעג
 .לגטימ 08--1998 גנאפנָא ןלגטומ 89 טימ 1918 .נאי .רגעג
 929 עציטש .מעגלא ,9189 ףעולער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טומ 1918 .נאיו .רגעג

 .לגמימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע וד ןופ 98)

 עציטש עניימעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,9900 סקיירטס ,0

 .9120 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 100--1098 גנאפנָא ;לגמימ 88 טימ 1019 .נאי .רגעג

 .לגטימ 80--1998 גנאפנָא ;לגטימ 80 טימ 1994 ולוו .רגעג
 .לגמימ 91--1998 גנאפנָא ;לגמימ 16 טומ 1915 .בעפ .רגעג
 .9909 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב
 .לגטימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטימ 90 טימ 1090 .צעד .רגעג
 .לגמומ 76--1998 גנאפנָא ;לגטומ 48 טומ 1018 לורּפא .רגעג
 .990 עציטש .םעגלא ,9110 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 48--1998 גנאפנָא ןלגטימ 14 טימ 1018 ונוי .רגעג
 .לגטימ 87--1998 גנאפנָא ;לגטימ 88 םימ 1918 ואס .רגעג

 .לגטימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1098 .בעפ .רגעג
 .לגטימ 78--1098 גנאטנָא ןלגטומ 98 טימ 1090 .נאו .רגעג
 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע וד ןופ 98)
 9880 .טסנוא .שרעפ וצ---עניימעגלא ;9970 .לגטימ עדנעדייל
 .לגמומ 26--1098 גנאפנָא ;לגטימ 16 טימ 1019 .ווָאנ .רגעג
 ,988 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ ?)
 -רעי 910 טאואה ,91,881 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9140 סקיורטס

 .טסנוא .שרעפ וצ עציטש עניומטעגלא ,988 םעד רעסיוא ,ךיל

8. 

 .ףגטימ 180--1098 גנאפנָא ;לגטומ 10 טימ 1018 ונוי .רגעג
 -וילטיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 6)
 םוצ ,100 .טראפ .צָאס ,9880 טקוורטס ,91,800 .לגטימ עדנעד

 םעד רעסווא ,ךילרעי 910 סאיאה ,80/,91 ףעילער ןעשיפור
 .9800 .םוטסניא ענעדישרעפ ,0

 .לגטימ 61--1098 גנאפנָא ןלגטימ 60 טימ 1098 .טקָא .רגעג
 .לגטוט 94--1098 גנאפנָא ;לגטימ 17 טימ 1017 .בעפ .רגעג
 .לגמומט 69--1098 גנאפנָא ןלגטומ 48 טימ 1018 ולוי .רגעג
 .9107 .טיטסנוא .שרעפ וצ עציטש עניימעגלא

 .לגטוט 100--1098 גנאפנָא ןלגטומ 98 טימ 1018 ילוו .רגעג
 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עצויטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 98)
 םוצ ,9106 .טרַאּפ .לָאװער עשיסור וצ ,9700 .לגמימ עדנעדייל
 וצ---ענוומעגלא ;ךילרעי 910 סאיאה ,9400 ףעילער ןעשיסור
 .9491 .טיטסנוא .שרעפ

 .לגטימ 08 1008 גנאפנָא ;לגמוט 97 טימ 1018 ולוי .רגעג
 -מיונ ןוא ץקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 ,8108 ווטראּפ ,צָאס ,9195 סקיירטס ,91,086 .לגטומ עדנעדויל
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 אאשגו}

 ---ענוומעגלא ;ךילרעי 95 סאואה ,4400 ףעילער ןעשוסור םוצ
 .91,911 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ

 .לגמימ 84--1098 גנאפנָא ;לגטימ 96 טימ 1018 ולוי .רגעג .

 .לגטימ 68--1998 גנאפנָא ;לגטומ 90 טומ 1015 .טקָא .רגעג .
 -טיונ ןוא עקנארק וצ עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ ?)

 .9118 .טסניא .שרעפ וצ עציטש .םעגלא ,9500 .לגמומ עדנעדיול
 .לגטימ 44--1098 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1919 ואמ .רגעג .

 .980 עציטש ענוימעגלא
 .לגטימ 88--1998 גנאפנָא ;לגטימ 42 טימ 1094 ילוו .רגעג .
 .לגטימ 90--1998 גנאפנָא ;לגטימ 89 טימ 1915 .טקָא .רגעג .

 .990 עציטש ענוומעגלא
 .לגטימ 48---1098 גנאּפנָא ;לגטימ 84 טימ 1994 לורּפא .רגעג

 .לגטימ 61--1998 גנאפנָא ;לגטימ 94 טומ 1919 שטראמ .רגעג

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב ,998 .לגטימ עקנַארק וצ עציטש
 שרעפ וצ עציטש עניומעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,9184 ףעילער
 .99898 .טיטסנוא

 .גגטימ 94--1098 גנאפנָא ;גמוט 10 טומ 1994 לירּפא .רגעג

 .לגמימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטומ 40 טיט 1016 .נאו .רגעג

 .לגמומ 106--1998 גנאפנָא ;לגטומ 89 טימ 1916 לירּפא .רגעג
 .9190 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשיוב

 .ףגמימ 96--1098 גנאפנָא ;לגטימ 288 טםימ 1917 .נאי ,רגעג
 .לגטומ 189--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1016 לירּפא .רגעג
 -טיונ ןוא עקנארק וצ :עצימטש .(רעדניױג עטשרע יד ןופ 98)
 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9200 סקיירטס ,91,800 .לגטימ עדנעדייל
 עניימעגלא ,998 םעד רעסיוא ,ךילרעי 990 סאיאה ,0

 .980 עציטש

 .לגמימ 51--1098 גנאפנָא ;לגטומ 90 טימ 1019 ואמ .רגעג
 .917 עציטש .מעגלא ,9118 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 87--1998 גנאפנָא ;לגטומ 99 טימ 1016 לוירּפא .רגעג

 .לגטומ 97---1998 גנאפנָא ןלגטימ 80 טימ 1016 לירּפא .רגעג

 .9170 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמימ 168---1098 גנאפנָא ;לגמימ 18 טימ 1916 לירּפא .רגעג

 .98,800 .טיטסניא .שרעפ וצ עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 11--1095 גנאפנָא ;לגמימ 98 טימ 1910 לירּפא .רגעג
 .450 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 104--1095 גנאפנָא ;לגטימ 96 טומ 1010 ואמ .רגעג
 .9110 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב
 ףגטימ 176--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1999 .טקָא .רגעג
 .9118 עציטש .םעגלא ,9100 סקיירטס וצ עציטש
 ףגטימ 41--21998 גנאפנָא ןלגטימ 98 טומ 1016 יאמ .רגעג
 -םיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 4)
 .טראפ .לָאוװער עשיסור ,9400 סקיירטס ,95,000 ,לגטימ עדנעדייל
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 סאיאה ,91,800 ףעילער ןעשיסור םוצ ,9100 .טראּפ .צָאס ,0

 .9800 .טיטסנוא ענעדושרעפ וצ--עניימעגלא ;ךילרעי 5

 .לגמימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1910 ואמ .רגעג
 ,9178 .לגטימ עקנַארק וצ :עצוטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 4)

 ---עניימעגלא ;ךילרעי 99 סאיאה ,91,8988 ףעילער ןעשיסור םוצ
 .9940 .טיטסנוא ענעדושרעפ וצ

 .לגמטימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטומ 48 טימ 1019 .טקָא .רגעג
 .לגטימ 81--1998 גנאפנָא ;לגטימ 99 טיט 1999 .טּפעס .רגעג

 .לגטימ 94 -1998 גנאפנָא ;לגמומ 19 טימ 1017 .בעפ .רגעג

 .לגמומ 94--1098 גנאפנָא ן;לגטימ 90 טימ 1098 ואמ .רגעג

 .לגמימ 80--1099 גנאפנָא ;לגטימ 96 טימ 1916 .ווָאנ .רגעג
 .941 עציטש עניימעגלא

 .לגטימ 90--1998 גאנפנָא ןלגטומ 41 טיט 1017 .נאו .רגעג
 9180 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 .לגמוט 90--1098 גנאפנַא ;לגמומ 16 טימ 1017 .נאו .רגעג

 .9488 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגטימ 4806--1995 גנאפנָא ;לגטימ 18 טומ 1917 .נאי .רגעג

 -טיונ ןוא עקנארק וצ ;עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 78)

 סאיאה ,9998 ףעילער ןעשיסור םוצ ,44,000 .לגטימ עדנעדייל

 9198 עציטש ענוימעגלא ,ךילרעי 0

 .לגטימ 88--1998 גנאפנָא ;לגטומ 90 טימ 1017 .נאי .רגעג
 .980 עציטש ענוומעגלא

 .לגטימ 80--1998 גנאפנָא ;לגטומ 90 טימ 1017 .נאו .רגעג
 עציטש עניימעגלא ,98717 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעייטשיוב

 .8120 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ

 .לגטימ 80--1998 גנאפנָא ;לגטוט 40 טומ 1098 ולוי .רגעג

 .לגמימ 41--1998 גנאפנָא ;לגטומ 17 טיט 1017 .נאו .רגעג
 .950 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 94 טימ 1990 .גאו .רגעג

 םוצ ,99980 סקיורטס וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 8)

 עציטש .טעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה ,9998 ףעילער ןעשיסור
5. 

 .לגמימ 109--1998 גנאפנָא ;.גמימ 94 טימ 1917 שטראמט .רגעג

 .918 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 188--1098 גנאפנָא ןלגטוט 18 טימ 1017 .נאו .רגעג

 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 11)

 ןעשוסור ,978 .טראפ .לָאוװער עשיסור ,9100 טקיירטס- ,0

 עניימעגלא ,918 םעד רעסווא ,ךילרעי 98 סאיאה ,9614 ףעילער

 .91// .טוטסנוא .שרעפ וצ עציטש

 לגטימ 89--1098 גנאפנָא ןלגטיֿט 91 םימ 1018 ילוי .רגעג

 .9109 עציטש עניומעגלא
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 .לגטימ 97--1998 גנאפנָא ;לגמומ 98 טומ 1018 ולוי .רגעג
 .לגטימ 44--1098 גנאפנָא :לגטומ 99 טימ 1094 ינוי .רגעג

 .לגטימ 96--1998 גנאפנָא ;לגמומ 98 טימ 1919 שטראמ .רגעג

 .לגטימ עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 91)

 -עגלא ;ךילרעי 95 סאיאה ,91,000 ףעילער ןעשיסור ,4

 .9408 .טיטסניא .שרעפ וצ--עניימ

 .לגטימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטומ 18 טומ 1010 לירּפא .רגעג
 910 סאיאה ,96008 ףעילער ןעשיסור ,8998 סקוורטס וצ :עציטש

 4180 עציטש עניימעגלא ,9858 םעד רעסווא ,ךילרעי

 .לגטימ 142--1098 גנאּפנָא ;לגטומ 88 טומ 1019 לירּפא .רגעג
 .לגמימ 94--1098 גנאפנָא ;לגטימ 16 טימ 1019 .ווָאנ .רגעג

 ,9215 םקיורטס וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 19)

 וצ עציטש עניימעגלא ,9178 סאיאה ,99,680 ףעילער ןעשיסור

 .9100 .טיטסנוא .שרעפ

 .לגמימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1910 שטראמ .רגעג

 .לגמימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטומ 97 טימ 1090 .נאו .רגעג
 10 עציטש עניימעגלא ,ךילרעעי 98 סאיאה

 .לגטימ 61--1098 גנאפנָא ;לגטומ 88 טומ 1990 .נאי .רגעג
 .לגטימ 88--1098 גנאפנָא ;לגטומ 56 טימ 1090 .נאי .רגעג
 .לגמימ 44--1098 גנאפנָא ;לגטימ 99 טימ 1990 ליורּפא .רגעג
 .9886 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעיוטשייב
 .לגטימ 49--1998 גנאפנָא ;לגטימ 57 טימ 1090 .בעפ .רגעג
 .לגטימ 89--1098 גנאפנָא ;לגטיט 96 טימ 1990 .נאו .רגעג
 -מיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 90)

 . 98 סאיאה ,91,000 ףעילער ןעשיסור ,9487 .לגטיט עדנעדייל
 .91,808 .טיטסניא .שרעפ וצ עצימש עניימעגלא ,ךילרעי

 .לגטיּט 87--1098 גנאפנָא ;לגמימ 98 טימ 1091 .נאי .רגעג

 .לגמימ 81--1998 גנאפנָא ;לגטיט 80 טימ 1990 יאמ .רגעג
 .988 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 90--21098 גנאפנָא ;לגמיט 98 טימ 1994 לירּפא .רגעג

 .לגמימ 41--1098 גנאפנָא ;לגטימ 420 טימ 1090 .נאו .רגעג

 .לגמימ 90--10958 גנאפנָא ;לגמימ 19 טימ 1990 .נאו .רגעג

 .908 עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 68--1098 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1990 .נאו .רגעג

 .לגטיט 44--1098 גנאפנָא ;לגמימ 947 טימ 1090 .בעפ .רגעג

 .לגמומ 88--1098 גנאפנָא ;לגטימ 88 טימ 1090 ילוי .רגעג
 ףגטוימ 42--1098 גנאפנָא ;לגמימ 88 טימ 1098 לירּפא .רגעג

 .9190 ףעילער ןעשופור םוצ גנורעייטשייב

 .לגטימ 40--21998 גנאּפנָא ;לגטימ 18 טימ 1990 לירּפא .רגעג

 .פלגטימ 171--1998 גנאפנָא ;לגמימ 94 טימ 1990 לירּפא .רגעג

 .לגטיט עדנעדיילטיונ וצ :עצוטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 24)
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 -רעי 95 םאיאה ,9114 ףעילער ןעשיסור ,9114 סקוורמס ,0
 .958 ענוימעגלא ,ךיל

 .לגמימ 81--1098 גנאפנַָא ;לגטומ 80 טומ 1094 לירּפא .רגעג

 .לגמימ 17--1998 גנאמפנָא ןלגטומ 98 טומ 1990 לירּפא .רגעג

 .958 עציטש עניימעגלא

 .לגטומ 48--1098 גנאפנָא ;לגמומ 40 טומ 1990 לירּפא .רגעג

 .לגמומ 90--1998 גנאפנָא ןלגמומ 17 טימ 1094 לירּפא .רגעג
 958 עציטש עניימעגלא

 .לגטימ 17--1098 גנאפנָא ןלגמומ 18 טיט 1990 ואמ .רגעג
 .9109 עציטש עניומעגלא
 .לגמטימ 88--1998 גנאפנָא ןלגמימ 17 טימ 1090 .טּפעס .רגעג
 .9818 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשיוב

 .לגמטימ 89--1998 גנאפנָא ;לגמומ 42 טומ 1094 לורּפא .רגעג
 .לגטימ 84 -1998 גנאפנָא ןלגטימ 88 טימ 1990 ילוו .רגעג

 9980 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעווטשייב

 .לגטימ 97--1998 גנאפנָא ןלגטוט 80 טומ 1090 ולוו .רגעג
 .לגמימ 186--1998 גנאפנָא ;לגמימ 94 טיב 1990 ולוי .רגעג
 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 99)

 -רעי 910 סאיאה ,9980 ףעילער ןעשיסור ,4900 טקיירטס ,8
 .9280 עציטש ענוימעגלא ,ךיל
 .לגמימ 89--1098 גנאפנָא ןלגמומ 90 טימ 1990 .ווָאנ .רגעג

 .9900 עציטש עניימעגלא

 .לגמומ 160--1998 גנאפנָא ;לגטימ 80 טימ 1990 .טקָא .רגעג

 -טיונ ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 90)

 ףעילער ןעשיסור ,9178 סקיירטס ,00/,91 .לגטימ עדנעדייל

 .9140 ענוומעגלא ,ךילרעי 928 סאיאה ,0

 .לגטיֿט 84--1098 גנאפנָא ;לגטומ 98 טיט 1990 ולוי .רגעג

 -ושרעפ וצ עצימש ענוימעגלא .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 99)
 9980 .טפנוא ענעד

 .לגמימ 41--1098 גנאפנָא ;לגטימ 48 טוט 1990 .טקָא .רגעג

 .לגטימ 98--1098 גנאפנָא ןלגטימ 15 טיט 1991 ונוי .רגעג

 ןעשיסור ,988 םקוורטס :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 11)

 .9941 ףעילער

 .לגטומ 84 -1098 גנאפנָא ןלגמומ 97 טומ 1094 לורּפא .רגעג

 .גמומ 88--1098 גנאטנָא ןלגטיט 18 טומ 1991 ונוו .רגעג

 ,9800 סקיירטס וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 10)

 9108 עניימעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה

 .ףגטימ 166--1098 גנאפנָא ;לגמומ 97 טיט 1090 .וָאנ .רגעג

 ףגטיט 80--1098 גנאטנָא ןלגטוט 98 טימ 1090 .צעד .רגעג

 "םיונ ןוא עקנארק ןוצ :עציטש .(רעדנורג עמשרע וד ןופ 98)

 .טראּפ .לָאװער עשיטור ,980 סקוורמס ,9808 .לגמומ עדנעדייל
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 -עגלא ;ךילרעי 95 סאיאה ,92,028 ףעילער ןעשיסור ,0

 .9945 .טיטסניא ענעדישרעפ וצ--עניימ

 .לגמימ 89---1098 גנאפנָא ;לגטומ 80 טימ 1090 .ווָאנ .רגעג

 9100 ףעילער ןעשוסור םוצ גנורעיוטשייב

 .לגטימ 97---1095 גנאפנָא ;לגטימ 18 טימ 1091 .נאי .רגעג
 ,8180 סקיירטס וצ :עציטש (רעדנירג עטשרע יד ןופ 6)

 סאיאה ,918,000 ףעילער ןעשיסור ,9407 .טראּפ .לָאוװער עשיסור
 .9928 .טיטסנוא ענעדישרעפ וצ--ענוומעגלא ;ךילרעי 0

 .לגמימ 41--1098 גנאפנָא ;לגטומ 97 טומ 1098 ולוי .רגעג
 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 97)

 .918 עצימש עניימעגלא ,9100 ףעילער

 .לגמימ 96---1998 גנאפנָא ;לגטוט 90 טומ 1991 לירּפא .רגעג
 "טיונ ןוא עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 7)

 910 סאיאה ,9180 ףעילער ןעשיסור ,9981 .לגטימ עדנעדייל
 .9100 .םיטסניא .שרעפ וצ---עניימעגלא ;ךילרעי

 .לגטימ 18--1098 גנאפנָא ;לגמטומ 96 טומ 1091 .גאו .רגעג
 .9890 עציטש עניומעגלא

 .לגטימ 86---1998 גנאפנָא ;לגטימ 81 טימ 1991 .בעפ .רגעג
 .לגטימ 48--.1998 גנאפנָא ;לגמומ 94 טיט 1091 לורּפא .רגעג

 עניימעגלא ,ךילרעי 910 סאיאה .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 18)

 .910 עציטש

 .לגטימ 48--1998 גנאטנָא ;לגטימ 89 טומ 1991 לירּפא .רגעג

 .908 עציטש עניימעגלא

 .לגטומ 88--1998 גנאפנָא ;לגטומ 98 טומ 1091 .טקָא .רגעג
 .לגמימ 80--1998 גנאפנָא ;לגטימ 78 טוט 1991 לורּפא .רגעג

 .לגמימ 94--1998 גנאטנָא ;לגטיט 98 טימ 1094 .בעפ .רגעג
 .לגמימ 78--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1991 .צעד .רגעג

 .לגמימ 71--1998 גנאפנָא ;לגטימט 10 טוימ 1091 ולוי .רגעג
 .לגמומ 48--1998 גנאפנָא ;לגטימ 89 טימ 1099 .נאו .רגעג
 .לגטימ 19--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טימ 1999 .נאו .רגעג

 ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 12)

 ענוומעגלא ,960 םעד רעסיוא ,ךילרעי 98 טאיאה ,9500 ףעילער

 .998 עציטש

 .לנטומ 57--1998 גנאפנָא ;לגטיט 87 טימ 1991 לירּפא .רגעג

 .לגטוֿט 81--1998 גנאפנָא ;לגטימ 98 טומ 1999 ולוי .רגעג
 ' .978 עציטש ענוומעגלא

 .לגמימ 98--1098 גנאפנָא ןלגמוט 28 טימ 1999 ואמ .רגעג
 ,9900 .לגטימ עקנארק וצ עציטש .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 9)

 .968 עציטש ענוימעגלא

 1991 .גיוא ןיא ןעמוקעגנוירא ,געיל רָאבייל 1 .רב ןעזעוועג

 .לגטימ 60--1098 גנאפנָא ;לגטימ 04 טומ גניר רעטיוברא ןיא
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 טוי!

 9 .רב ןערָאװעג זיא 1010 ןיא .800 .וב סלא 1909 ןיא .רגעג
 עטשרע וד ןופ ויווצ .גטימ 68--1098 גנאפנא .גטומ 10 טימ
 .ה .א ןוא ןעמוקעננוורא זוא 1021 .גווא ןוא ןוא געול רָאבויל
 ,4800 .לגמימ עדנעדוילמיונ ןוא עקנַארק וצ :עצוטש .(רעדנירג
 .918 עציטש עניימעגלא
 8 רב ןערָאוװעג 1910 ןיא ןוא 884 .רב םלא 1009 ןיא .רגעג
 גנור .רא ןיא ןעמוקעגנוורא 1991 .גוא ןוא ןוא געול רָאבייל
 ףגמיט 184--1098 ןיא ;גטומ 190 טימ
 ןעמוקעגנוורא 1021 .גווא ןוא .געול רָאבוול 4 .רב ןעועוועג
 ףנטומ 19--1028 גנאפנָא ןלגמימ 89 טומ גגיר .ברא ןיא
 .949 עציטש ענוימעגלא

 5 .הב ןערָאװעג 1010 ןיא ןוא 984 .רב סלא 1909 ןוא .רגעג .
 טימ .ר .א ןיא ןעמוקעגנוורא 1991 .גווא ןיא ןוא ,געול רָאבייל
 סקיורטס וצ עצוטש .לגטומ 108 1098 גנאפנָא ןלגמימ 0
 .910 עציטש ענוימעגלא ,0 ףעילער ןעשיסור ,9
 גנור רעטווברא ןיא ןעמוקעגנוורא ,געול רָאבוול 6 .רב .ןעזעוועג
 לגטומ 89--1098 גנאפנָא ן.לגטומ 98 טימ 1091 .גווא
 ןיא רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ןלגטומ 20 טימ 1010 ולוי .רגעג
 ןעמוקעגנוורא 1091 .גווא ןיא ןוא געול רָאביול 7 .רב ןערָאוװעג
 ףגמומ 140--1098 גנאפנָא ןלגטומ 109 טומ גנור .ברא ןיא
 98 סאיאה ,9000 .לגטימ עדנעדיילטיוג ןוא עקנַארק וצ עציטש
 9140 עציטש עניימעגלא ,ךילרעי
 ןוא 1091 .גווא ןעמוקעגנוירא ,געול רָאביול 8 .רב ןעזעוועג

 ףגמוט 47---1098 גנאטנָא ;.לגמומ 63 םומ גגור ,ברא
.9 

0 

1 

.2 

4 

 ןוא 1091 .גווא ןעמוקעגנוורא ,געול רָאבייל 9 .רב ןעועוועג
 ףלגטומ 906--1098 גנאֿפנָא ןלגטומ 928 טומ גנור .ברא
 ןעמוקעגנוורא 1091 .גווא ןוא ;געול רָאביול 10 .רב ןעזעוועג
 ףגטימ 00--098 גנאפנָא ןלגטימ 280 טימ גנור .ברא ןיא
 טגמומ 118---1098 גֹנאפנָא ן.לגמומ 90 טימ 1099 .טּפעט .רגעג
 ןעמוקעגנוורא 1091 .גווא ןוא :געול רָאביול 12 .רב ןעזעוועג
 ףגמוט 91--:098 גנאטנָא ;לגטימ 90 טימ גנור .ברא ןיא
 ףטגטומ 18--1098 גֹנאפנָא ןלגטומ 22 טוט 1099 ולוֹו .רגעג
 םעד רעסיוא ,ךילרעי 910 סאואה ,(רעדנורג עטשרע וד ןופ 99)
 .9970 .טיטסניא .שרעפ ןצ עציטש ענוימעגלא ,9
35 

.6 

.7 

 ןעמוקעגנוורא 1021 .גווא ןוא ;געול רָאבוול 19 .רב ןעזעוועג
 ףגמומ 09--1098 גנאטנָא ןלגטומ 981 טומ גניר .ברא ןיא
 ןעמוקעגנוורא 1091 .גווא ןוא :געול רָאבייל 10 .רב ןעזעוועג
 ףגטוט 978--1998 גנאפנָא ןלגמימ 874 טומ גנור .ברא ןיא
 .9194 עציטש ענוימעגלא
 ןיא ןעמוקעגנוורא 1991 .גווא ;געול רָאביול 17 .רב ןעזעוועג
 -טגלא .לגטומ 68--1920 גנאפנַא ;לגמומ 09 טומ גנור .ברא
 .9108 עציטש ענוימ
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 81 ןש

 ויא רהָאי ןעבלעז םעד ןיא ;1910 ןיא 416 .רב סלא .רגעג 8

 -גוורא ןיא 1921 .גיוא ןיא ןוא געיל רָאבייל 18 .רב ןערָאװעג

 גנאפנָא ;.לגטימ 18 טוימ .רגעג .גניר .ברא ןיא קירוצ ןעמוקעג

 :עציטש .(רעדנורג עטשרע יד ןופ 4) .לגטימ 180-+95

 ,98518 םקייומס ,91,800 .לגטימ עדנעדיולטיונ ןוא עקנַארק וצ

 -ושרעפ וצ--ענוימעגלא ;988 סאיאה ,9800 ףעילער ןעשיסור

 9208 .טיטסניא ענעד

 .לגמימ 41--1098 גנאפנָא ;לגטימ 99 טימ 1098 נאו .רגעג 9

 ןעמוקעגניורא 1021 .גיוא ןוא ;געיל רָאבייל 90 .רב ןעזעוועג .0

 .לגמימ 96--1098 גנאפנָא ;לגמימ 68 טימ גניר ברא ןוא

 1910 ןיא ןוא .לגטימ 19 טימ 866 .רב סלא 09 .טּפעס .רגעג .1

 "גוורא זיא 1921 .גיוא ןיא ;געיל רָאבייל 91 .רב ןערָאװעג זיא

 45--1998 גנאפנָא ;לגמומ 88 טוימ גניר .ברא ןיא ןעמוקעג

 "וסור םוצ גנורעייטשייב .(רעדנירג עטשרע יד ןופ 8) .לגטימ

 וצ עציטש ענוומעגלא ,ךילרעי 910 סאיאחהח ,6 ףעילער ןעש

 .9186 .טיטסניא .שרעפ

 ןערָאװעג זיא 1910 ןיא ןוא .לגטימ 18 טימ 1909 ינוי .רגעג 8

 .רא ןיא ןעמוקעגניירא 1091 .גווא ןיא ;געול רָאבייל 98 .רב

 יר ןופ 8) .לגטימ 140--1098 גנאפנָא ;לגטימ 168 טימ גניר

 סקוורטס ,41,100 .לגטימ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע

 ײוסור ,6900 ייטראּפ .צָאס ,4800 .טרַאּפ .לָאווער עשיסור ,0

 ,9115 םעד רעסיוא ,ךילרעי 910 סאיאה ,0 ףעילער ןעש

 .9400 .טיטסנוא .שרעפ וצ עציטש עניימעגלא

 .לגמימ 40--1098 גנאפנָא ;לגמומ 88 טימ 1094 נאו .רגעג .794

 29 .רב ןערָאוװעג זיא 1910 ןיא ןוא 171 .רב סלא 9 .רגעג .5

 ףניר .רא ןיא ןעמוקעגנוירא 1991 .גווא ןיא ןגעיל רָאבייל

 יד ןופ 128) .לגטימ 188--1998 גנאפנָא ןוא .לגמימ 196 טימ

 ,לגטימ עדנעדיילטיוג ןוא עקנַארק וצ :עציטש .(רעדנורג עטשרע

 עציטש עניומעגלא ,9197 םעד רעסווא ,ךילרעי 98 סאיאה ,35

 .9408 .טסניא .שרעפ וצ

 ןעמוקעגנוירא 1991 .גווא ןוא ,געול רָאבייל 96 .רב ןעזעוועג .6

 ןופ 5) .לגטימ 16--1098 גנאפנָא ;לגטומ 18 טיט גניר .ברא ןוא

 סקיירטס ,9128 .לגטומ עקנארק וצ :עציטש .(רעדנירג עטשרע יד

 .919--עניימעגלא ,0

 ןעמוקעגנוורא 1921 .גווא ןוא ,געול רָאבייל 98 .רב ןעזעוועג .8

 .לגטימ 50--1098 גנאפנַא ;לגטימ 40 טימ גנור .רא ןיא

 ןעמוקעגניורא 1921 .גווא ןוא ,געול רָאבייל 89 .רב ןעזעוועג .9

 .לגטימ 98--1098 גנאפנָא ;לגטימ 48 טימ גניר .רא ןוא

 9103 ףעילער ןעשיסור םוצ גנורעייטשייב

 ןעמוקעגניורא 1021 .גיוא ןיא ,געיל רָאבייל 86 .רב ןעזעוועג 6

 ,לגטימ 808--1098 גנאפנַא ;לגטימ 908 טיט גניר .רא ןיא
: 
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 35 .רב

 אש

 ןעמוקעגנוורא 1091 .גיוא ןיא ,געיל רָאבייל 88 .רב ןעזעוועג .

 .לגטומ 49--1998 גנאפנָא ;לגטוט 84 טיט גנור .רא ןיא
 ןעמוקעגנוורא 1091 .גיוא ןוא ,געול רָאבוול 42 .רב ןעזעוועג .

 .לגמימ 88--1999 גנאפנָא ;לגמומ 18 טומ גנור .ראָז יא
 ןעמוקעגנוורא 1991 .גווא ןיא ,געול רָאבוול 48 .רב ןעזעוועג
 -עגלא .לגמומ 97---1998 גנאפנָא ;לגמומ 49 טומ גנור .רא ןיא
 .989 עציטש ענוייט

 ןעמוקעגנוורא 1091 .גווא ןיא ,געול רַאבוול 49 .רב ןעזעוועג
 -עגלא .לגטימ 42---109ס גגאפנָא ;.לגמומ 96 טומ גגור .רא ןיא
 .9498 עצוטש ענוימ





 סק עדניא
 לייט רעטייווצ

 .ךוב םעד ןיא טנַאמרעד ןערעוו סָאװ ןעמענ ןֹוֿפ

 ,890 ,489 ,שטיװָאמַארבא בָאקאו
9, 085, 588. 
 .829 ,סמארבא

 ,588 ,588 ,899 ,454 ,רעלדא .א
8, 012, 000, 648. 

 .808 ,(רענווָאק .ב) רעלדא .ו
 .198 ,רעלדא .ּפ בָאקאז
 .908 ,ךאברעווא .ד
 .018 ,090 ,894 ,ךאברעיוא .ה
 .67 ,ןיוורווא .שט
 1824 ,518 ,816 ,804 ,יקסנעוויא .ם

2, 884, 886, 896, 612, 070, 

4,, 080, 745, 759, 764, 166, 
85 800, 815, 816. 

 ,884 ,8179 ,851 ,465 ,סמַארביוא 4
8, 08, 896, 808, 009, 014. 

 104 ,142 ,109 ,סמארביוא .3
 .076 ,910 ,גרעבנעוויא .ד
 ,889 ,880 ,490 ,ןאמרעגנוא .מ .רֹד

9, 088, 618, 670, 685, 109, 
3, 764, 808, 815. 

 .484 ,טרעבלא .מ
 .114 ,778 ,518 ,ןיגלָא
 ,149 ,108 ,ןאמטלא .ל

 ֹא

 .440 ,לושטלא .וו
 .149 ,108 ,869 ,טרעּפלא .י

 ,818 ,708 ,089 ,808 ,ןרעּפלא .ד
6. 

 .888 ,רעלימ-ווָארדנַאסקעלא
 .808 ,ווָארדנַאטקעלא .מ .רר
 .094 ,489 ,489 ,לָאמַאנא .ו
 .805 ,104 ,סערדנא .ּו
 .181 ,יקסווָאנָאטנא .ס .ב .רד
 .848 ,ווָארטסָא
 .922 ,ןשאטָאמא .ו

 .888 ,ןָאסנַארא .

 .824 ,082 ,ןָאסנָארא .
 ,019 ,618 ,588 ,279 ,ןיקרא

.1424 9 

 .850 ,888 ,841 ,ןָאטּפמיסײ-שא .ר
 .818 ,שא םולש
 .118 ,117 ,898 ,879 ,יקסנישא .ר
 .108 ,ץיווָארעשָא .שזד
 .088 ,484 ,ויּפשא .א
 ,871 ,808 ,888 ,405 ,וימשא .ו .מ

6 888, 884, 588, 059, 000, 
9, 058, 089, 148, 7151, 168, 

 ית ב={ ++

 .816 ,804 1 .018 ,895 ,ןאמטלא .ט

 016 ,ורשא .ם .802 ,ןאמרעטלא .נ

 ב

 ,884 ,889 ,868 ,838 ,טסקאב .שזד .568 ,589 ,837 ,טיבאב .וו
 .8 .880 ,רעמייהנעדָאב .מ .רד
 .670 ,לעזאב .ק
 .019 ,808 ,494 ,קיניוװטַאב .ב
 ,884 ,994 ,808 ,418 ,ןיקסַאב .ו

5, 886, 896, 002, 008, 006, 
7, 608, 609, 611, 012, 020, 

 .816 ,815 ,ןיקסאב .ס
 ,082 ,קאב 8

,071 ,070 ,687 ,649 ,0839 ,1 

,108 ,704 ,699 ,688 ,684 ,6 

,148 ,7141 ,784 ,759 ,198 ,4 

,168 ,708 ,7161 ,786 ,188 ,0 

000 ,804 ,808 ,708 ,780 ,0 
8224 ,814 ,8 



 ,086 ,012 ,695 ,590 ,טטקאב .ונ
5, 116. 

 .8851 ,ווָאנאראב .ס .רד
 .9008 ,סעדנָאראב ףסוו
 ,109 ,088 ,870 ,יקסראב .ו .רד

0, 164, 5, 6. 
 .808 ,800 ,ןידוב

 .808 ,דלאווכוב .ג
 ,458 ,484 ,440 ,489 ,שטַאגלוב .ש

0, 848, 848, 880, 8588, 8609, 

88, 576, 879, 684, 050, 184, 

8,. 
 .149 ,ןיגרוב .צ
 ,108 ,688 ,818 ,508 ,ןיגרוב .ה

8, 804. 
 ,908 ,802 ,801 ,478 ,ןילייב .ב .

4, 812, 816, 818, 899, 24, 

 ,189 ,178 ,170 ,768 ,ךֵּמפ ,1
4, 814. 

 .108 ,7148 ,708 ,ןילייב 9
 .810 ,818 ,689 ,יקסווָאכיב .ב
 .188 ,סגנוליב
 .184 ,קאריב
 40 ,0 ,8854 ,(87 .רב) קאלב .א

4, 838, 8908, 890. 
 .858 ,(77 .רב) קאלב .א
 .771 ,898 ,9 ,קאלב 'ה
 .815 ,804 ,764 ,קאלב .ר
 .889 ,(7 .רב) קיילב
 .805 ,7104 ,ןאמלעב .ה

 .851 ,099 ,ףלעהטָאג
 .816 ,815 ,(טיָארטעד) ףלעהטָאג .מ
 .894 ,808 ,יקצאלאג .לא
 .858 ,דלָאג .ּו
 .889 ,(11 .רב) דלָאג
 .806 ,895 ,גרעבדלַאג .א
 .118 ,גרעבדלַאג .ה .ּי
 .8546 ,(906 .רב) גרעבדלָאג
 079 ,777 ,(יסלעשט) גרעבדלַאג
 ,882 ,404 ,484 ,489 ,ןידלָאג .ה

6, 184, 895, 880, 858. . 
 .888 ,889 ,ןידלָאג .3
 ,6078 ,670 ,619 ,588 ,גנידלָאג .ם

5, 0890, 818, 816, 829. 
 .805 ,ןאמלָאג .ד
 .891 ,508 ,בראפדלָאג .מ .רד
 .816 ,815 ,ןייפדלָאג .א
 .474 ,(ַאגַאקיש)) ןיופדלָאג .י
 ,615 ,ךיורדלָאג .8

 יי

 ,854 ,888 ,435 ,440 ,ןָאטנענעב 5
9, 898, 808, 9, 614 659, 
0 688, 698, 7109, 142, 104, 
5 818, 810. 

 ,108 ,007 ,888 ,884 ,רעלהאצעב
2. 

 .830 ,רעקעב .ב .ל .רד
 .889 ,(988 .רב) רעגרעב
 .880 ,816 ,815 ,804 ,ןאמרעב .
 ,4/4 ,(טיִאוטעד) ןייטשנרעב .ו

8, 885, 888, 898, 898, 999, 
8, 0536, 104, 805. 

 ,(דנעלייא דוַאהר) ןיוטשנערעב .ו
5, 810. 

 ,(ןָאטגנישאוו) ןייטשנרעב .ו .ו
0.'. 

 .142 ,ןייטשנערעב .ם
 .454 ,ץיוװָאקרעב .וו
 .008 ,ןַאמקרעב רעדנאסקעלא
 ,802 ,801 ,800 ,יקסווַאדָאב
 .898 ,ןווטשנוארב .ב
 .854 ,ידָארב .מ
 .809 ,ןָאסמארב .ל .רד
 .499 ,ןיקדָארב .ם
 .824 ,882 ,עדיורב .ר
 .440 ,ידיורב

 .454 ,489 ,רעקורב .שוד
 "הָאפילאק ,ונריומא .טסיד) ידיירב

 188 ,(אינ

 .829 ,454 ,ןייטשדלָאג .שוד
 .804 ,ןיײטשדלָאג .נ
 .889 ,(90 .רב) ןייטשדלָאג
 .816 ,709 ,882 ,יקסנולאג .ל
 .880 ,טרעּפלאג .ה
 .485 ,ןָאדרָאג .מ
 .881 ,588 ,008 ,441 ,ןידרָאג בקעי
 ,488 ,1 ,( ןאמסערגנַאק) רענדראג
 .888 ,(906 .רב) קילעראג
 .890 ,ןושראג
 .882 ,ןאמזוג
 .889 ,ןאמטוג .א
 ,657 ,040 ,012 ,882 ,ןיקסוג .ר

 ,ך194 ,119 ,708 ,684 ,678 ,9
8, 151, 1859, 789, 168, 765, 
9, 798, 799, 800, 801, 809, 
4, 8160. 

 168 ,149 ,908 ,שטיווערוג .מ .רד
 1 ,(ָאטנָארָאט) סניביג



 .8985 ,רָארויג .רד
 .808 ,לוג סימ
 .171 ,סיליג מ
 ,888 ,0889 ,989 ,400 ,ןאמליג .ב

4, 804. 
 .886 ,דלָאגניג .ד
 .490 ,גרובזנוג .א .רד
 .899 ,גרובזניג .שזד

 ,887 ,588 ,580 ,454 ,גרובזניג
9, 884, 888, 019, 894. 

 ,484 ,409 ,454 ,439 ,גרובזניג .ר
0, 8538, 968, 884, 988. 

 .9009 ,יקסנאדשזריג .מ .רד
 .679 ,ןאמרעבָאלג
 .808 ,ץנַאלג .א
 .816 ,815 ,רעביילג .שזד
 .089 ,(40 .רב) רענולג
 .898 ,טראבלעג .מ

 .186 ,יטרעחָאד .ה
 ,864 ,548 ,888 ,899 ,ףָאדיוװאד .מ

,804 ,694 ,084 ,678 ,670 ,8 
.858 ,816 ,5 

 .142 ,רעסקאד .ב
 .804 ,524 ,ןיקשָארָאד .ו
 .898 ,ןאמרָאד .ה
 .884 ,יקסוועראד
 .615 ,879 ,876 ,884 ,יקסווָאבוד .ט
 .816 ,815 ,ווָארבוד .ב .פ
 ,802 ,801 ,800 ,יקסווָארבוד .רד

48. 
 .685 ,670 ,רעפסאשוד .ט .
 416 ,(גרובסטיפ) סניקנעשזד
 .ך149 ,709 ,סיווייד .מ
 .808 ,רעלסקייד .רד
 ,888 ,884 ,808 ,ןייטשרעניד .א

9, 000, 674, 684, 690, 108, 

 ןו

= 

 ה

 .146 ,סבָאה .ב סנעראלק
 .489 ,גרעבכַאה .ס
 .808 ,ןאמטלַאה .מ
 .808 ,ןאמטלַאה .ר
 .480 ,ןילָאה .וו
 ,580 ,455 ,ןרעּפלאה סוילושזד .רד

9, 800, 8588, 618, 670, 078, 
8 700, 148, 7143, 7164, 808, 
5, 816, 892, 

 ,808 ,800 ,498 ,478 ,רעטבילעג .ּפ
6, 008, 618, 019, 070, 084. 
1, 698, 708, 181, 141, 1685, 
1, 804, 814. 

 .889 ,(9 .רב) ןאמלעג
 .071 ,רעמרעג
 .684 ,069 ,619 ,808 ,ווָאנאשרעג .מ
 .444 ,ונושרעג ורָאגערג
 .889 ,(49 .רב) ןיוטשבָארג

 .809 ,164 ,יקסנידָארג .
 .484 ,494 ,480 ,ףארג .

 .618 ,890 ,440 ,גרעבנירג .

 .414 ,(.אליפ) גרעבנירג .
 .116 ,(ןילקורב) ןאּפשנירג

 ,596 ,(ןָאטגנישאוו) ןאּפשנורג .ם
8. 

 .8081 ,(807 .רב) ןאּפשנורג

 ={ ןז

 +* ש ש

.816 ,109 ,3 
 ,8589 ,568 ,888 ,ןייטשרעניד .?

4, 088, 742, 7168, 804, 815. 
 ,085 ,684 ,088 ,טבעד .וו ןישודוי

 ,787 ,דפד ,111 ,710 ,094 ,8
1. 

 .088 ,988 ,885 ,יעד .ה
 ,088 ,010 ,018 ,ָאבמעד ונעפ .רד

9, 142, 7164, 805, 816, 899. 
 .088 ,088 ,ןָאסינעד .ב
 .116 ,ןיקינעד
 .880 ,רעצנעד .ס .ב .רד
 .810 ,815 ,רעסעד .שזד
 .588 ,884 ,082 ,ןיקפארד .פ
 .894 ,899 ,8516 ,יקסנוגארד .ל .י
 .018 ,סופיירד
 ,587 ,9590 ,898 ,454 ,ליפשיורד .ו

9, 806, 889, 189, 849, 858. 

 .(ןויבצ העז) ןאטפָאה .ב .רד
 ,588 ,8529 ,4254 ,ץיװָארָאה ונעפ

9. 
 .898 ,ָאבראה .רד

 .786 ,187 ,גנידראה .ג ןערָאװ

 ,208 ,800 ,יוואקראה רעדנאסקעלא
4, 8284. 

 .801 ,798 ,רעוואוה
 .808 ,שטיוורוה קווווא קחצי ,רד



 ,687 ,618 ,484 ,454 ,ןאמליה .+
5. 

 196 ,ןאמליה ינדיס
 .891 ,884 ,רעדניה .ה
 ,109 ,685 ,070 ,ץיוװָאמויה .א .רֹד

2, 168, 805, 816. 

 ,141 ,708 ,889 ,גנולרעפייה .ס
6. 

 .029 ,698 ,697 ,דלעה ףלָאדא

 ,899 ,להָאוװ .ּו
 .868 ,גרעבלהַאװ .ל .מ
 .771 ,(עדענעק ) חטריָאוװסדואוו
 ,580 ,454 ,480 ,שטיוװָאלָאװו .ב

82, 012, 000, 084. 
 ,858 ,888 ,888 ,440 ,סאלָאװ .ס

0, 814, 876, 879, 889, 885, 
6, 888, 998, 057, 058, 089, 
8, 658, 688, 687, 084, 108, 
58, 184, 789, 806, 894. 

 ,889 ,888 ,454 ,449 ,גרעבלָאװ .ס
4, 880, 588, 890, 012, 009, 
4, 142. 

 .771 ,(ָאטנָארָאט) גרעבלָאוו
 .880 ,ןייטשדלאוו .ע .רד
 .858 ,ןיסעיל-טלָאװ .סרמ
 .816 ,815 ,894 ,יקסנילָאװ .א
 ,888 ,889 ,899 ,439 ,יקצילָאװ .א

8. 1 
 ,468 ,454 ,440 ,(8 .רב) ףלָאװ .ב

0, 819. 
 ,804 ,801 ,747 ,(11 .רב) ףלָאװ .ב

52, . 
 .684 ,ףלָאװ סוילושזד
 .884 ,588 ,500 ,ףלָאוװו .שמ
 .815 ,804 ,טרעּפלָאװ .8
 .895 ,ווָאקלָאװ .מ
 .611 ,ןַאטגנישאוו
 .889 ,(98 .רב) ןאמדייוו
 .818 ,804 ,ךייוו .מ
 ,670 ,619 ,889 ,454 ,טאלבנייוו .מ

4, /847, 858. 

 .809 ,ווַאראטָאלָאז .ה .רד
 .771 ,(ַָאטנַארַאט) גרעבצלאז
 ,619 ,588 ,884 ,808 ,ןַאטצלאז .ר

0, 688, 716, 141, 749, 169, 
8, 189, 

 ,880 ,דלעה .וו .י .רד
 ,816 ,818 ,דרָאפנעה .מ
 ,816 ,764 ,7142 ,108 ,לעקסעה .ס

4, 840, 
 .854 ,קעה .א
 .749 ,989 ,ןאמרעה .וו
 .880 ,ץרעה שזדרָאשוד .רד
 .804 ,109 ,ץיוװָאקשרעה .א
 .898 ,רענגאוו .ּפ

 .164 ,גרעבנייוו .א
 ,464 ,455 ,443 ,489 ,גרעבנייוו .ו

8, (829, 888, 881, 8579, 889, 
4, 088, 800, 801, 598, 009, 

4, 021, 684, 655, 671, 674, 
6, 684, 687, 698, 698, 410, 

5, 116, 7198, 184, 747, 781, 
 ,800 ,799 ,789 ,779 ,ד7ד7 ,6
1, 802, 804, 806, 814, 810. 

 .899 ,גרעבנייוו .מ

 .846 ,(110 .רב) גרעבנייוו
 ,479 ,454 ,441 ,489 ,ביורטנייוו .'

7, 880, 559, 840, 841, 849, 
3, 844, 545, 840, 847, 848, 
9, 880, 851, 889, 838, 586, 
7, 801, 570, 585, 606, 607, 
4, 698, 629. 

 .688 ,670 ,(980 .רב) ןייטשנייוװו .ו
 .854 ,(ינאבלָא) ןייטשנייוו
 .889 ,(100 .רב) ןייטשנייוו
 .889 ,(918 :רב) ןייטשנייוו
 .676 ,619 ,גרעבסייוו סוילושזד
 .880 ,גרעבסייוו .מ
 ,6019 ,618 ,617 ,ןָאסליוו ָארדואוו

5. 

 ,508 ,480 ,יקסוועשטנווו סירָאמ
0 880, 851, 582, 558, 895, 
0, 841. 

 .149 ,ך709 ,588 ,885 ,יקציניוו .ז
 .6086 ,6009 ,804 ,800 ,קעדאלוו .ב
 .898 ,רעבעוו .ם

 .490 ,ןיקטעמאז
 .890 ,יקסוואלכאז
 ,409 ,יקסוואלמאז
 .888 ,884 ,484 ,454 ,480 ,סאו

 2 -+ז 2 6 ש 899 ,םווהקאז !



 ,406 ,490 ,418 ,416 ,סקאו ש
7, 499, 800, 809, 808, 818, 

8, 880, 842, 867, 808, 888, 
2, 742, 
 .888 ,885 ,484 ,489 ,ןירָאז

 .810 ,ןאמסוו פ

 .824 ,908 ,(ןאמטָאר .א) טרעביז .ג

 שי .א

=( 

 .6089 ,66 ,קלח .ו
 .808 ,ץפח .א .פָארּפ

 .7118 ,(.דאליפ) ןאמסולאט
 .015 ,090 ,קינווָאגרָאט .ו
 .089 ,070 ,246 ,ןאמלעטיוט .ה
 .080 ,םוובנענעט .ו .רד
 .850 ,רעּפעט .ק

 ,511 ,9070 ,808 ,564 ,סאנָאי .ם
4, 880, 288, 091, 089, 011, 
8, 184, 104, 809, 815, 816, 
1. 

 .089 ,070 ,יקסווָאנאו .ה
 .808 ,יקסווָאנאי .ש
 ,142 ,108 ,010 ,889 ,יבָאקאי .ם

8, 880. 
 ,116 ,109 ,080 ,085 ,שטידוי .ּמ

8, 142, 140. 

 .810 ,סעיאכ .מ
 ,117 ,178 ,708 ,894 ,816 ,ןינאב .נ

4, 818. 

 .898 ,ץטאל .ב
 .168 ,גנאל .ה
 .804 ,148 ,019 ,898 ,רעגנאל .א
 .800 ,ָאדנאל עשיז
 .998 ,018 ,908 ,485 ,אדנאל .מ .רֹד
 ,484 ,448 ,441 ,489 ,ןָאדנָאל רואמ

8, 808, 880, 889, 817, 881, 
8, 809, 810, 011, 083, 896, 
9, 619, 099, 639, 032, 004, 

 .884 ,(888 .רב) ןיוטשרעווליז
 .580 ,854 ,רעגניז .ע .רד

 .816 ,815 ,804 ,ןאמרעדניז .ל

 .816 ,818 ,804 ,019 ,ןידלעז .א .רד
 ,49/ ,401 ,יקסװָאלטישז .ח .רד

3, 008, 089, 840, 890, 801. 

 .894 ,918 ,ץפח .ו .ױד

 ֹמ

 .116 ,(ָאגאקיש ) רעט
 ,008 ,409 ,406 ,408 ,ןאטרעט .מ

09, 808. 
 .882 ,(171 .רב) רעלסעשט
 .499 ,ןורעשט .מ

 .884 ,יקסוװָאטוי .מ
 .6042 ,640 ,689 ,זהוו .ע סלראשט
 .089 ,56מ ,קָארוי .ס
 ,580 ,599 ,814 ,818 ,494 ,ןילעי .ס

8, 840, 814, 815, 816, 886, 
5 010, 008. 

 ,808 ,808 ,849 ,348 ,ןירושיו .ח .ו

4, 888, 905, 096, 898, 899, 

8, 109, 7159, 7184, 188, 189, 
41, 142, 7189. 

 ,880 ,שטיווװָאמעלעכ .מ
 .818 ,808 ,ץכ .ל .ױד

0, 678, 684, 704, 708, 111, 
 ,(ס8 ,141 ,110 ,118 ,714 ,8
1, 108, 804, 814, 849. 

 .789 ,ןָאדנָאל .נ
 .940 ,(86 .רב) ןָאדנַאל
 .898 ,ןאמטדנאל 5
 .809 ,ןיִכול .8 .רד
 .807 ,רענביטול .פ .רד
 .808 ,עורול רתטא .רד



 .998 ,ווָאול 8
 .8559 ,רעביל .ב .רד
 .142 ,רעואטיל .ב
 .808 ,499 ,קאווטיל .א

 .818 ,804 ,509 ,ןיווטיל א
 .801 ,ףָאניוװװמיל
 .816 ,887 ,םולבנעיליל ב
 .142 ,7109 ,ןיל .ה

 .019 ,ןיל .ס
 .846 ,(7 .רב) ןיל
 .880 ,ןעדניל ס .רד
 .890 ,ןלָאקנול
 .111 ,518 ,עיל ןָאנרעשזדלא
 ,149 ,808 ,807 ,ןיסעיל םהרבא

8, 854, 889. 

 .480 ,ןָאסּפול .ט
 .454 ,ץיווָאקּפיל .ס
 .989 ,(400 .רב) ץיוװָאקּפיל

 .908 ,ץישפול .ד

 .816 ,818 ,יקסוועליגָאמ .ם
 .8898 ,(944 .רב) עזאמ

 .889 ,ןילטאמ .ס
 .088 ,070 ,ָאקנעטאמ .ּו

 ,070 ,898 ,(99 .רב) טָאלָאמ .ם
4. 

 ,108 ,142 ,670 ,889 ,טָאלָאמ .ס .ט
8. 

 .019 ,ןילאמ .נ

 .808 ,ןיקילאמ .מ
 ,588 ,809 ,880 ,488 ,ללָאמ .מ

.8 
 .824 ,104 ,149 ,לעדנאמ .א
 .488 ,םיובלעדנאמ .א .רד
 .898 ,שטיוועסונאמ רשא
 .880 ,םאראמ .מ
 .880 ,סילָאגראמ .ב
 .474 ,(רעטסשטאר) סילָאגראמ .ו
 ,805 ,7164 ,(עדענעק) סילָאגראמ .ו

5, 810. 

 .071 ,669 ,808 ,סקראמ לראק
 .998 ,407 ,זעוונומ .מ

 ,088 ,078 ,618 ,616 ,ינומ סאמָאמ
8, 188. 

 .808 ,ינדקומ .רד
 .807 ,יליימט אטרעב
 .8085 ,יליימ סיט
 ,010 ,ןאמוומ .ב

 .ה

 מ

 .808 ,764 ,ןאטקיל .
 .580 ,440 ,דלָאּפָאעל .ע .
 .824 ,899 ,818 ,רערהעל .

 ,989 ,58/ ,829 ,465 ,ןאטיוועל .
8, 876, 879, 898, 089, 0904, 

6, 748, 768, 789, 804, 806, 

595,. 

 .889 ,ןיוועל .
 .882 ,ןיוועל

 ,014 ,515 ,508 ,800 ,ןיוועל בקעי
6, 817, 818, 819, 899, 894, 

8. 
 ,808 ,497 ,ןיוועל .ל .רד
 .458 ,ןיוועל .ט .רד
 .458 ,ןיוועל .ּפ .רד

 .441 ,489 ,ןיוועל
 .189 ,116 ,ןָאסניוװעל .ם
 .148 ,ןָאסניוװעל .ם

 ' ,800 ,803 ,שטיוועלאכימ .ב

 .440 ,םתכיט .מ

 .808 ,490 ,ךליט בקעי
 .858 ,440 ,רעליט .א

 .899 ,רעליט .א סטיושזד .רד

 .882 ,888 ,(78 .רב) רעלוט .ו
 -805 ,704 ,(אינישודריוו) רעלומ .ל
 .888 ,503 ,רעלימ .ע .ל
 .804 ,764 ,070 ,619 ,ןילדנומ .מ

 .019 ,899 ,884 ,968 ,558 ,ץניט .ט

 ,418 ,405 ,400 ,454 ,440 ,רקנמ .ש
4, 850, 846, 054, 879, 816, 
9, 880, 054, 041. 

 ,821 ,816 ,808 ,םעדעמ רימידאלוו
0 110, 189, 881. 

 .808 ,םעדעמ .סרמ
 .888 ,9084 ,908 ,ןאמלהעמ .א
 .808 ,שטוירזעמ .מ
 ,619 ,888 ,884 ,888 ,999 ,ץטעמ .ג

0. 
 .778 ,(לָאירטנַאמ) רעצלעמ
 ,808 ,7104 ,148 ,יניווס'קעמ .רד

5. 
 ,497 ,406 ,490 ,ןָאסירעמ .א .י .רד

0, 802, 808, 618, 070, 088, 
9, 142, 768, 181, 805, 8195, 
2, 828. 

 ,518 ,9003 ,רמרמ .ק



 שדז

 .018 ,800 ,888 ,885 ,לעגאנ
 ,568 ,889 ,887 ,899 ,ןאטלעדונ .ם

2, 080, 118. 
 .8004 ,.ו םוחנ
 .818 ,808 ,רעגינ .ש
 .880 ,ףָאהיינ דלָאראה .רד

 ,888 ,890 ,484 ,459 ,יקצעוואס .ס
9, 918, 819, 988, 888, 898. 

 .880 ,ןיטאס .שוד
 .194 ,ףָאיװָאלַאס
 .818 ,808 ,יקצולאס אננַאה
 ,808 ,499 ,490 ,454 ,יקצולאס .ב .ו

0, 109. 
 .168 ,ןאמרעּפאס .נ
 .808 ,164 ,קאס .וו
 .085 ,670 ,ווָאלָאקַאס .ע
 ,884 ,808 ,489 ,יקסלָאקָאס .ע

208 

 .012 ,יקסנושאס .א
 .808 ,יקסנולאטס ןרהא
 -רָאפילאק רָאנרעװַאג) סנעוויטס

 .188 ,(אינ
 .6070 ,908 ,888 ,890 ,לעגיס .שוד
 .8589 ,לעגוס .ס .רד
 .805 ,7164 ,סנַאמווס .5
 ,069 ,6089 ,889 ,ןאמרעווליס .א .ו

4, 810. 
 ,619 ,888 ,884 ,גרעברעווליס .ס .דד

9, 694, 109, 142, 164, 808, 
5, 8106, 820, 891, 899, 880. 

 .449 ,7108 ,לירעבע .ע
 ,889 ,580 ,808 ,489 ,ןילדע .וז

1, 8028, 8268, 264, 808, 806, 

98, 810, 914, 878, 816, 819, 
 ,009 ,8990 ,8ט08 ,806 ,898 ,58

6. 
 .805 ,704 ,888 ,רעגניטע .ס
 ,040 ,089 ,080 ,שודירדלע .ד ..

4 
 .187 ,ןווטשלע לואש
 .808 ,ןיטנע לאוו

 .816 ,815 ,טאטשיונ .נ .מ
 ,168 ,749 ,1198 ,889 ,ןיקמאכענ .ר

9. 
 ,109 ,688 ,070 ,618 ,ןָאסלענ .ב .רד

9, 164, 808, 816, 822. 
 7189 ,ולתפנ

 ם

 ,(ָאטנָארָאט) ןַאסּפמיס סמיושזד
771 

 ,189 ,769 ,יקסוװוָאלאגנוס .א .רד
9. 

 .508 ,405 ,490 ,ןיקרוס .ג .רד
 .148 ,(לָאערטנַאמ) יקסטָאבָאלס
 .085 ,070 ,ןיוואלס .ב
 .059 ,(186 .רב) ןיוואלס
 .889 ,(6 .רב) קאּפָאלט
 .889 ,ףָאקאּפמעלס
 .889 ,ץיוועלעומס
 ,584 ,589 ,484 ,489 ,הטימס .א

9, 008, 086, 687. 
 .796 ,חמיטס .ע דערפלא
 .889 ,(90 .רֵב) הטיטס
 .816 ,818 ,קינלעס .ם
 .819 ,876 ,889 ,580 ,ןָאטלעומעס .י
 .888 ,884 ,סעלמעס .א
 ,480 ,רעדָאקעס .ו
 .881 ,רָאטקעמס וכדרמ
 .484 ,489 ,רָאטקעּפס .מ
 .171 ,(ַאטנַארָאט) רָאטקעּפס
 .880 ,לָאקס .שוד .הד
 .806 ,808 ,889 ,ראלקס .ו

 ע

 ,815 ,404 ,454 ,489 ,ןייטשּפע .בא
9, 888, 869, 879, 884, 888, 
0, (891, 895, 0028, 611, 619, 
4, 0538, 644, 054, 057, 089, 

9, 670, 671, 074, 676, 679, 
4, 088, 687, 608, 708, 7109, 
 .ןֿפ2 ,148 ,143 ,789 ,784 ,8

 .480 ןיוטשּפע .שוד
 .880 ,454 ,ןיוטשּפע .ב .ל
 .6019 ,800 ,ןיוטשּפע .ש
 890 ,אביקע 'ר



 ,816 ,815 ,804 ,743 ,קונדאפ .שזד
0. 

 .805 ,764 ,ווָאלוואּפ .ו
 .188 ,רעמלאפ .ל .רד
 .809 ,ָאלערעּפאּפ .ל
 ,141 ,671 ,888 ,9809 ,ןויּפ סקאמ

8, 716, 804, 818. 
 .802 ,498 ,ףָאקינשזָאריּפ .י
 .142 ,709 ,ץיווָאלעּפ .א
 .858 ,888 ,9058 ,רעניזנעּפ .א

 .894 ,ןאמלעגַאפ .ל .רד
 .882 ,(44 .רב) רעבראפ
 .805 ,7104 ,ץיווָאסעבייפ .ד
 ,808 ,490 ,480 ,419 ,םיובנעגייפ .ב

,114 ,111 ,615 ,609 ,607 6 
.5 

 .854 ,ןיופ .מ
 .882 ,גרעבנייפ
 .854 ,888 ,רעבליזנייפ .נ
 .468 ,ןאמנוופ .א
 .808 ,ןוָאטסנויפ .ס .רד
 ,8009 ,467 ,405 ,464 ,ןאמרעניופ .נ

8, 5816, 894, 829, 808, 810, 
1, 874, 876, 884, 886, 888, 
5, 896, 659, 646, 049, 058, 
 ,זדד ,778 ,149 ,716 ,678 ,7
8, 179, 816, 891, 894. 

 .816 ,818 ,רעלופ .

 ,880 ,454 ,440 ,439 ,דוהרעגניפ .
9, 801, 869, 888. 

 .858 ,(8 .רב) ןייטשלעקנופ .י
 .898 ,888 ,584 ,ןייטשלעקניפ .ע .י
 .880 ,498 ,שופ .ב .ו .רד

 ש 2

 ,408 ,454 ,(ןאמפָאה .ב .רד) ןויבצ
6, 477, 802, 808, 818, 580, 
1, 598, 897, 898, 899, 600, 
5 606, 691, 670, 619, 614, 

 .716 ,(ָאגַאקיש) ץנעלבָאק
 808 ,ןירבָאק .ל
 ,194 ,198 ,611 ,90083 ,ןאהאק .בא

9, 100. 

 שזו/

8 

 ,070 ,618 ,888 ,ןיקסעמ .ש .רד
,815 ,805 ,704 ,148 ,1090 ,0 

.2 

 ,012 ,588 ,884 ,ץטיוװָאלרעּפ .מ
5 6600, 070, 6084, 086, 194. 

 .108 ,684 ,ןייטשלרעּפ .מ
 .882 ,קינָאסרע

 .849 ,טרעבָארּפ
 ;8080 ,ןאמסערּפ .ע

 ,818 ,804 ,166 ,809 ,ןאמשופ .ו
6. 

 .018 ,(911 .רב) ןאמשיפ
 .610 ,גרעבנעשאלפ .ל
 .8554 ,(ןעווייה-וינ) רעשיילפ .א
 ,868 ,589 ,846 ,489 ,ןאמדלעפ .ה

9, 898, 898, 899, 084, 0858, 
.4 

 .116 (יטנואק ןָאסדָאה) ןאמדלעפ
 .880 ,ןייטשדלעפ .ס .רד
 .894 ,589 ,רעגעלרעפ .ס
 .480 ,גורפ .ש
 .189 ,165 ,764 ,ץראהמורפ .ּפ
 .889 ,גרעבדירפ .פ
 .484 ,489 ,ןאמדורפ .ב
 ,8509 ,550 ,880 ,ןאמדירפ .שזד .רד

9, 618, 670, 709, 880. 

 .674 ,ןאמדירפ .ו
 .168 ,ןאמדורפ .מ
 ,884 ,589 ,868 ,890 ,ןאמוורפ .ג

8, 612, 689, 670, 674, 684, 

0, 7108, 709, 764, 804, 818. 
 .816 ,7149 רעסאוושירפ .ב

 י ,

 יצ
4 = 

5, 109. 
 ,612 ,611 ,809 ,800 ,רעקוצ .בא

0, 684. 

 ק

 .771 ,671 ,ןהאק רעדנאסקעלא
 .888 ,884 ,808 ,808 ,ןאהאק .וו
 ,080 ,484 ,4289 ,ןעהַאק רָאדיזיא

8, 888, 184. 



 .090 ,598 ,ןחָאק .ב
 .580 ,454 ,ןעהָאק ורנעה
 .589 ,ןעהָאק ןאמיוה
 ,818 ,804 ,(800 .רב) ןעהַאק .ו

0, 
 .880 ,ןעהָאק סירָאמ .רד
 ,860 ,458 ,(דנעלירעמ) ןעהָאק .ם

8, 888. 
 .ך48 ,(ָאגאקיש) ןעהָאק
 .8008 ,יקציוואק סיט
 .8828 ,ץטאק .ב
 .869 ,(ָאװהַא) ץטאק .ו
 .808 ,ץטאק .מ
 .484 ,(99 .רב) ץטאק .מ
 .889 ,(914 .רב) ץטאק .מ
 ,980 ,455 ,ןאמצאק .מ .ל
 .176 ,קאשטלאק
 .810 ,שילאק .א
 .894 ,יקצענעמאק .נ
 .ךדד ,(ןָאטסָאב) ץיווָאנאק
 .880 ,רענָאק .ם
 .889 ,(84 .רב) ףָאטאק
 ,800 ,407 ,406 ,עטסאק .בא .רד

82, 9, 618, 670, 688, 109, 
2, 164, 805, 818, 899. 

 .808 ןאלפאק .ו .מ
 ,971 ,899 ,618 ,ןאלפאק לואפ .רד
 .889 ,(19 .רב) ןאלּפאק
 .880 ,קיטראק .ל

 .898 ,טטרעבָאר .א
 ,819 ,568 ,8534 ,405 ,סטרעבָאר .ּו

4, 988, 143, 791, 168, 166, 
9, 808, 805, 804, 809, 806, 
4, 818, 

 .810 ,819 ,ןיקבאר .וו
 .818 ,808 ,800 ,406 ,ףָאגָאר ללח
 .888 ,ףָאגָאר .ל
 .178 ,179 ,754 ,רעואר
 .088 ,010 ,ןעוָאר .וו
 .282 ,(89 .רב) ןעזָאר
 .806 ,ןעזָאר
 ,149 ,709 ,טאלבנעוָאר .3 .ו

9 8106, 894. 
 ,874 ,808 ,טאלבנעזָאר .פ .רד

4, 885, 890, 891, 897, 
4, 608, 090, 680, 086. 

 .771 ,(ָאטנַארָאט) םולבנעזָאר
 ,8847 ,458 ,טילבנעזָאר .ס
 ,819 ,גרעבנעוָאר וו

 א

 ,889 ,(186 .וב) ןאמפיוק
 .111 ,ןאטפיוק םירָאמ
 .89/ ,484 ,484 ,439 ,ןאמרעּפוק .ו

884,09. 
 .9010 ,008 ,948 ,898 ,ןאהווק .ר

 .9888 ,רענשוק .ה
 168 ,רעלייק השנמ
 .880 ,829 ,יקצטאלק .מ
 ,108 ,600 ,619 ,089 ,טפולק .י

3 

 ,018 ,010 ,6013 ,ָאקנעמילק .ה .רד
8, 100, 820, 822. 

 .026 ,יסלעק ָאטטָא
 .818 ,ןָאנעק סימ

 .880 ,רעממעק .שוד .ל .רד
 .011 ,יקסנערעק

 .840 ,(18 .רב) סוארק

 ,808 ,809 ,499 ,478 ,ץנארק ּפולופ
0, 008, 809, 810, 884, 004, 
 .801 ,ססש ,2

 .084 ,טארנָארק .א
 .802 ,ףָאקָאשטַאנטארק
 .7164 ,749 ,108 ,ָאקּפארק .ב
 .108 ,148 ,108 ,יקטגורק .ּב
 .8008 ,לאטסירק סימ
 ,846 ,558 ,4984 ,רעמשטערק .ח

8. 

 .8416 ,414 ,ןעמערק .א
 ר

 .001 ,618 ,גרעבנעזָאר .ל .רד
 .898 ,לָאהטנעזָאר .ט
 ,8069 ,580 ,880 ,לאהטנעזָאר .מ .רֹד

69 018, 670, 109, 7148, 809, 
9 

 .851 ,דלעפנעזָאר סירָאמ
 .880 ,דלעפנעזָאר 3

 ,594 ,496 ,449 ,גייווצגעזָאר
6, 007 009, 615, 617, 888, 
8. 

 87 ,ןווטשנעזָאר ר
 ,6/0 ,612 ,082 ,ןאמהטָאר .שֹוד

4, 104, 804, 818, 890 
 ,619 ,596 ,889 ,414 ,ןאמחטאר 7

9, 059, 670, 688, 708, 716, 
8, 7140, 181, 7168, 166, 7189, 
, 8060, 814, 818, 894. 

 .3008 ,ןושטאר .מ
 ,880 ,880 ,458 ,וקסוועואר .שט .רד

9, 088, 



 .440 ,סעמכאר
 ,018 ,089 ,9009 ,םָאו םיסקאמ .רד

 0, 8, 109, 448. 
 .8898 ,088 ,010 ,030 ,ןיקפַאר .א
 480 ,ןוקטָאר .נ

 .8 ,ןיקסָאר לואס
 ,460 ,454 ,489 , !קסווָאלַאּפַאר .א

0, 848, 869, 884, 888, 898, 
4. 

 .808 ,קָאלאפאר ,ס
 .080 ,טרָאּפָאּפאר .ס
 .008 ,טרָאּפָאּפָאר ססימ
 .199 ,111 ,טעקשאר .מ
 ,109 ,618 ,(ןיטנָאקסיװ) ןיבור .א

2, 

 .816 ,(.דאלופ) ַאריּפאש .ה
 .ס80 ,אריּפאש .םוז
 .8090 ,אריפאש .מ
 .846 ,(4/ .רב) אוופאש
 .018 ,וקצאש .ו .רד
 .818 ,טרעבוש סימ
 .808 ,ץראווש .ו
 .809 ,ןאמצראווש
 .8018 ,םיוש םייח
 .810 ,ןאמלוש .ה .א
 .142 ,109 ,ןאמלוש .ם
 .498 ,ןאמפָאמש .ס
 ,818 ,816 ,008 ,םואבנויטש .ו

 ,894 ,8ס0 ,9
 ,069 ,804 ,880 ,846 ,סורבנייטש .ה

 .058 ,ס08 ,879 ,878 ,0
 .089 ,ןאטנווטש ?
 .484 ,רלעפניוטש .שזד
 .008 ,104 סוארטש .ס

 ,008 ,408 ,488 ,ףאקאלסוש .ו .א
4, 602, 815, 810. 

 .142 ,100 ,088 ,670 ,רעייש .ד
 .טע8 ,רעפיוש בקעו
 .819 ,רעפיוש .ב

 .090 ,ןובור .ה
 .805 ,7164 ,(ןיסנָאקסיװ) ,ןיבור .ס
 .068 ,8 ,0 ,ווָאניבור .מ .ו .רד
 .4 ,ןַאמרעדור .מ

 .018 ,617 ,הטור והולא
 171 ,142 ,109 ,ָאביר .א
 .888 ,ןוזור .ּפ
 .8084 ,שטור .א

 146 ,ןָאסדראשטיר .א .וז
 .142 ,709 ,זויר .מ
 ,8885 ,860 ,859 ,440 ,ףארעזיור .א

8, 890, 018. 

 .880 ,בולנוור .מ

 .112 ,ףלָאדנער

 .8160 ,818 ,110 ,רעפיוש .שזד
 .891 ,015 ,םכילע םולש
 .009 ,רעטילש ןאמרעה
 .850 ,רעמוולש
 .494 ,ןעוולש .שט
 .484 ,440 ,רעפיילש .מ
 .850 ,484 ,רעגנוזעלש .ס
 187 ,(אונראפולאק) רעדוונש .א
 ,808 ,886 ,584 ,889 ,868 ,רעש .ה

2, 0640, 818. 
 ,109 ,(סנעדיוװָארּפ) ןאמרעש .ה

742 
 .816 ,818 ,(יקָאװלומ) ןאמרעש .ס
 ,8598 ,084 ,908 ,יקטוועשערעש .ז

12 
 ,718 ,708 ,688 ,רעייּפש .ז

04 
,52 

 ,981 ,820 ,484 ,490 ,ךאהנוּפש .ב
8, 539, 811, 878, 819. 

 ,012 805 ,9088 ,דארנופש .ב
98, 7142, 7168, 189. 

 .070 ,ןיוואלקש .מ
 .894 ,816 ,ראלקש .ד
 ,9 ,,0 .רב) עגארש

,9 
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 ס ק עד ניא

 לייט רעטייווצ

 זוא ןעלאנרושז ,ןעננוטייצ ,סעיצוטיטסניא ,ןענַאיצאזינַאגרַא ןופ

 .ךוב םעד ןיא טנַאמרעד ןערעוו סָאװ ,ןעבאנסיוא ערעדנא

 .198 טווז ,דנאבראפ רענוארקוא
 ,198 ,171 ,108 ,"םָאקועגדיא ,

8. 
 ,ןָאוצארעדעפ רעטייברא עשידיא

4. 
 ,442 ,טלעו רעטייברא עשידיא

09, 004. 
 .082 ,סערגנָאק רעטייברא רעשידיא
 ,ָארויב סנָאיצַאמוגא .צָאס עשידיא

1, 448. 
 ,ט89 ,019 ,עוצארעדעפ .צָאס עשיריא

4, 008, 6069, 678, 6898, 094, 
0, 187, 189, 186, 161. 

 178 ,196 ,רנאבראפ .צָאס רעשידיא
4. 

 ,טעטיזרעווינוא סקלָאפ רעשידיא
4, 0 

 ,עיצארעדעפ עוויטארעּפָאָאק עשידיא
9, 180, 188. 

 ,088 ,018 ,011 ,סערגנָאק רעשידיא
58, 188. 

 .442 ,"רעפמעק רעשידיא ,,
 יד וװָא סרעקריָאוו לעירטסָאדנוא

 ,(וי'בָאד וילעבָאד ייא) דלריַאוו
8. 

 ,098 ,גניר רעטייברא טנעדנעּפעדניא
35, 140. 

 ' -עק) וטראפ רָאבויל טנעדנעּפעדניא
 .171 ,(עדענ

 סגנוציטשרעטנוא לאנָאשענרעטניא
 ,099 ,ןיואראפ

 טנעמרַאג סודוול לאנַאשענרעטניא
 .{ס00 ,089 ,ןָאונוו סרעקריָאװ

 ,941 ,טערגנָאט .צָאס .צאנרעטנוא

 .סרעקריָאװ גנידָאלק דעטוימאגלאמא
 .181 ,001 ,082 ,אקירעמא ווַא
7, 190, 91}. 

 ,רָאבייל ווָא ןָאשיירעדעפ ןאקירעמא
8. 

 ,166 ,156 ,.טָאק ףעולער ןאקירעמא
1. 

 .109 ,געיל דייקָאלב-ןעשָאר יטנא
 .899 ,442 ,"רעטווברא,
 תועט א ךרוד) "גנוטיוצ רעטיוברא,

 -רע סקעדנוא ןופ ןעלאפעגסיורא
 ,68 ,69 ,87 ,81 ,4 ,(לייט ןעטש
4 08, 00, 07, 70, 05, 108, 
85 106, 107, 112, 113, 114, 
2, 110, 194. 

 ,409 ,408 ;402 ,רָאכ גניר רעטייברא
82. 

 -םעקרַא ןולָאדנעמ גניר רעטיוברא
 .802 ,רעט

 ונָאפמוס גניר רעטייברא
 .802 ,רעט

 -עב עוויטארעּפָאָאק גניר רעטייברא
 .102 ,ירעק

 ּומעיוסָאס ףעילער גניר רעטייברא
 ,180 ,6094 ,678 ,008 ,(רעווגעד)
5, 187. 

 ומעויסָאס ףעילער גניר רעטייברא
 ,6008 ,894 ,(סעלעשודנא סָאל)
8, 694, 180, 155, 181. 

 .616 ,עמיטש רעטווברא

 ,188 ,169 ,608 ,דנאבראפ ?טרָא,
58, 800. 

 ,171 ,(דנַאלסור) "םרמע

 "םעקרָא



 ,610 ,605 ,600 ,894 ,809 ,יידנוֿב ,
6, 740, 784, 170, 178. 

 .604 ,ירעסריונ יעד רעליווזנָארב
 ,ם89 ,894 ,008 ,084 ,.ר .א ,1 .רב

8, 830. 
 ,596 ,598 ,808 ,448 ,.ר .א ,2 .רב

9, 580, 084, 647, 668. 
 .008 ,818 ,809 ,.ר .א ,8 .רב
 ,889 ,068 ,8718 ,809 ,.ר .א ,4 .רב

14. 
 .894 ,.ר .א ,0 .רב
 .88/ ,858 ,805 ,.ר .א ,0 .רב
 .8989 ,.ר .א ,{ .רב
 .805 ,.ר .א ,8 .רב

 .889 ,.ר .א ,10 .רב
 .805 ,.ר .א ,11 .רב
 .805 ,.ר .א ,20 .רבכ
 .806 ,505 ,.ר .א 94 .רב
 .894 ,619 ,.ר .א ,25 .רב
 .824 ,.ר .א ,28 .רב
 .818 ,409 ,.ר .א ,81 .רב
 .809 ,.ר .א ,48 .רב

 .894 ,.ר .א ,49 .רֵכ
 .814 ,.ר .א ,00 .רב
 .518 ,.ר .א ,86 .רב
 .819 ,.ר .א ,04 .רב
 .824 ,.ר .א ,00 .רב
 .894 ,805 ,.ר .א ,78 .רב
 .402 ,.ר. א ,18 .רב

 .495 ,"אקירעמא ץנאג,

 ,עטימָאק ןָאשויבירטסיד טניַאשזד
4, 1588, 180, 100. 

 ײַאס ףעילער וויטּפמַאסנַאק שיאושזד
 .448 ,יטעיוס

 .א .םָאָק םנָאוצַאזונאגרָא טקירטסיד
 .162 ,(ןָאטסָאב) .ּד

 "ושודריוו) .טָאק. גאגרָא טקירטסוד
 .878 ,(אונ

 "לעדאלופ) .טָאק .נאגרָא טקירטסיר
 ,0/6 ,(אופ

 .878 ,505 ,.ר .א ,101 .רב
 .480 ,.ר .א ,114 .רב
 .809 ,.ר .א ,189 .רב
 .848 ,9815 ,.ר .א ,149 .רב
 .674 ,.ר .א ,131 .רב
 190 ,.ר .א ,195 .רב
 .894 ,405 ,.ר .א ,195 .רב
 .824 ,.ר .א ,199 .רב
 .894 ,.ר. א ,900 .רב
 .014 ,.ר .א ,904 .רב
 .894 ,048 ,84+ ,.ר .א ,206 .רב
 .410 ,.ר .א ,907 .רב
 .081 ,.ר .א ,219 .רב
 .081 ,.ר .א ,919 .רב
 .818 ,.ר .א ,216 .רב
 .469 ,.ר .א ,219 .רב
 ,894 ,787 ,.ר .א ,228 .רב
 .819 ,.ר .א ,258 .רב
 .815 ,.ר .א ,295 .רב

 .194 ,.ר .א ,802 .רב
 .875 ,405 ,.ר .א ,881 .רב
 .405 ,.ר .א ,888 .רב

 .842 ,011 ,.ר .א ,207 .רב
 .409 ,.ר .א ,891 .רב

 191 ,.ר .א ,491 .רב
 .824 ,.ר .א ,200 .רב
 .681 ,.ר .א ,218 .רב
 .894 ,.ר .א ,200 .רב
 ,091 ,.ר .א ,600 .רב

 ,147 ,"טייקגיטכערעג

+ 

 ,(ָאגאקיש) .טָאק. גאגרָא טקירטסיד
9. 

 .609 ,גנוטייצ סקלַאפ עשטייד
 עברעטש ןוא ןעקנַארק, עשטיוד

 .888 ,696 ,698 ,609 ,"עסַאק
 .091 ,ןָאינוי סרעקריָאוװ דנאמייד
 ,9094 ,448 ,םוירָאטינאס רעוונעד

8, 078, 094, 180, 784, 100, 
 .094 ,ןעטפורש ןָאולעד לעינעד

,186 | 
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 ,189 ,171 ,766 ,789 ,788 ,4 .898 ,ןָאשיואיסָאטא םואח
 ּומעיוסָאס רווא טנַארגימוא ורביה

 ,008 .600 ,204 ,("סאיאה,)
8 078, 604, 608, 07?, 180, 

 ,144 ,"שודנעלַאשט סרעקריָאװ,
 ,115 ,171 ,757 ,יטראּפ סרעקריָאװ

06 }11, 118, 110. 

 .880 ,889 ,ירעטעמעס ןָאטגנושַאוװ

 .109 ,דנָאפ סנעפעד קוירטס געפיניוו

 442 ,"רעירוק רעגעּפיניוװ,

 ,881 ,"תמא לש דסח,

 .441 ,440 ,"סמייט,
 ,481 ,490 ,440 ,תונברק לעגנעיירט

1, 882. 

 .806 ,"ןעטסולאיצַאס עגנוי,
 .849 ,םרעקריָאוװ טנעמראג דעטיוגוו

 ,804 ,םוירַאטינאס סעלעשזדנא סָאל
9, (091, 604, 780, 785, 100, 

6, /18, 194. 

 .190 ,ןעצעזעג-קסָאל
 .828 ,לעפטעט רָאבייל
 ,ליווונָארב ווָא םואעסייל רָאבייל

4. 
 ווו וװָא םואעסויל רָאביול רַאבייל

 ,086 ,888 ,ירעטעמעט ןָאווז טנואמ
7, 844, 881. 

 ,018 ,844 ,ירעטעמעס ןורבח טנואמ
9. 

 ,834 ,889 ,ירעטעטטס ,למרב תנא
001 ,65 

8, 198, 809. 

 .495 ,ןוואראפ סגנאזעג וולה

 ,סערגנָאק טנַאוצַארגונוא רעניוו
1, 

 185 ,געיל סנעפעד ןארעטעוו
 .018 ,(ָאגַאקיש) "טלעוו יד,
 ,499 ,401 ,"טםויהשנעמ ןוא טלעוו ,

+7,. 

 .180 ,(עוצולאג) "רעקעוו רעד,

= 

= 

 מ

 .808 ,.לקריוס .קוידע סנערדלושט ,
 .176 ,סריומאק וװָא רעבמעשט

8 

 .402 ,סיטירַאשט ורביה דעטוונוו
 .094 ,סרעקריָאוו הוש דעטיינוו

7 
 .604 ,גרובטמאיל

 ,ןָאינוו סרעקיימ טסייוו סידייל
9. 

 87 ,סיירטס טסויוו סידיול
 ,058 ,681 ,088 ,849 ,געול רָאבייל

1, 0838, 008, 187, 158, 148, 
9, 1800, 186. 

 .180 ,709 ,ןעגארפ סנעבעל

 .849 ,848 ,ירעטעמעס ןונבל טנואמ
 ווא יטעווסָאס לאקידאר רעקסנימ

 .880 ,ןילקורב
 .6 ,"ס עקיוועשנעמ ,
 ,180 ,118 ,093 ;' רע טודנ ;עטעמ,

 ז
 ,494 טיפ
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 .004 ,געיל דייא ןָאשייזילארושטאנ
,101 ,7188 ,187 ,180 ,709 ,4 

.188 ,7 
 ,989 ,408 ,עטימָאק רעטייברא .צאנ

4, 600, 604, 611, 019, 082. 

 .807 ,עלוש עלאקודאר .צאנ
 ,407 ,.קוידע וװָא דראָאב קרָאי-וינ

9, 801 . 

 -וו סרעקיימ קנָארט ןוא סייק טםוס
 .443 ,ןָאינ

 .894 ,"טסולאוצַאס ,
 ,804 ,סלוקס יידנָאס עשוטסילאוצָאס

.812 ,806 ,5 
 -ויסָאס רערעל לוקס יעדנָאס .צָאס

 .006 ,יטע
 ,404 ,441 ,(.ּפ .ס) ייטראּפ .צָאס

 2 .רב ןופ סנעיילע לאנָאשייקוידע

 .896 ,.ר .א

 .112 ,"רָאטייּפיסנאמע,

 .900 ,09 .םונ לוקס קילבָאּפ

 רענעזעוועג) סנעפעד לעקיטילָאּפ

 .130 ,(ץיירק רעטיור

 ,071 ,610 ,מָאק ףעילער סלפיּפ

 .199 ,"קעטָאולביב סקלָאּפ ,

 ,480 ,451 ,480 ,449 ,"סטרעוורַאפ,

7, 808, 848, 847, 051, 599, 

0, 561, 580, 889, 098, 029, 

1 608, 798, 747, 701, 108, 

 ,סטט ,808 ,179 ,777 ,760 ,8

8, 851. 
 -פַאשקרעװװעג עשידיא עטגונייאראפ

 .141 ,112 ,671 ,489 ,450 ,ןעט
 .187 ,ןָאונוי רעירָאפ
 .147 *"טירשטרַאּפ ,
 .(85 ,לוקס רערעפ

 ,618 ,616 ,608 ,"לָאק, קרָאי-וונ
9, 094, 180, 144, 161. 

 .180 ,"רעדעיל יזריושזדדויג,
 ,004 ,078 ,016 ,608 ,"טלעוו עיינ

0, 184. 
 .177 ,"סעמע-טלעוו עיינ,
 .1980 ,449 ,"ןעבעל עיינ סָאד,
 .894 ,"טייצ עיינ

7, 618, 668, 678, 081, 088, 
4, 118, 198, 796, 150, 187, 
 .181 ,114 ,178 ,ךדפ

 .ס) ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילאיצַאס
 .176 ,(.ר

 .188 ,געיל סנעפעד וטעזנאוו-ַאקאס
 .401 ,וטינוימָאק קראפ דראוס
 .186 ,עטימָאק ףעילער לארטנעס

 ,(רעוונעד) םוָאה ןעטנעוצאּפ-סקע
4, 100, 187 

,186 ,758 ,197 ,110 ,709 ,8 
.809 ,788 ,171 ,160 ,788 7 

 .691 ,(דנַאלווילק) ןָאינוי סרעטנווּפ
 .441 ,"רעיראטעלַארּפ

 .780 ,"רָאטינָאמ לאנריוטארפ,
 ,116 ,175 ,778 ,769 ,"טייחיורפ,

 .198 ,778 ,ךדז

 -העמ ךָאנ ףיוא ןוא) 447 ,"דניירפ ,
 .(ןעטייו ערער

 ,408 ,"עניב סקלָאפ עשידיא עיורפ ,
9, 688, 108. 

 ,449 ,"ףכיטש רעטייברא עיירפ,
9, 694, 109, 180, /14, 188, 
1, /18. 

 ,100 ,"םָאדירפ ןעשָאר ווָא סדנערפ,



 ,481 ,416 ,415 ,449 ,"טפנוסוצ ,
8, 697, 447. 

 .147 ,"טלעוו עוויטארעפָאדָאק
 ףאפ רעכיב ןעפאש וצ טעטימַאק,

 .194 ,"דנאלסור
 ,געול סנעפעד טדימש ןוא ןאלּפַאק

8. 

 .144 ,"ףמַאק רעד,
 .146 ,691 ,ןיטעלוב ןַאשנעוװנָאק
 .168 ,לעטָאה דראוודע דניק
 .899 ,"דנַאלרעדניק,

 .648 ,"םונַאקרא לאיָאר,
 .604 ,894 ,"ץיירק רעטיור,
 לעורטסָאדניא רענַאקירעמא-שוסור

 .808 ,106 ,ןָאשיוורַאּפרָאק
 .166 ,100 ,ץיירק רעטיור רעשיסור

 ,4490 ,(ָאגאקוש) קוורטס רעדוונש
0. 

 קיירטס לארענעג רעכַאמ קוָאלק
(1910), 449, 480. 

 ,096 ,449 ,ןָאינווי רעכַאמ קוָאלק
7, 696, 165, 171, 178. 

 .898 ,"ןעּפסָאנק
 .147 ,לַאנרושז סרעקייט ּפעק
 571 ,ןָאונוי סרעקייט ּפעק
 .טפַאשלעזעג רוטארעטיל ןיקטַאּפארק

4, 608, 678. 694, 758. 

4, 790, 800, 801. 

 .ךך9 ,ןָאינוי סרָאטקודנָאק יעוולייר

 ,144 ,780 ,709 ,804 ,לוקס דנער
35 1828, 111, 89}, 1884, 181. 

 ׁש








